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त्रुग्भाष यभूमिका 
परथमः खण्डः 

जयति श्रीजुषामेको युवनानामधीश्वरः 

धुरुषाणामश्चेपाणा मात्मा यस्तमसः परः | 
जयस्युत्तमशब्दाथः शब्दमूर्तिधरः पुमान् । 
निःश्वासेन सृजन् विश्व प्राणवान् तपसा प्रभुः ॥ 

तदचां जयति व्योम सान परममक्षरम् । 
यतो विसृष्टं सुवनं साथेकं परमेष्ठिना ॥ 

वरेण्यं वरणीयानां वेदगुप्राथवेदिनाम् | 
भावं भावं महाभाग मरविन्दपदं महः ॥ 

तत्सम्मत मसम्बाध मबोधैः कमेबन्धनैः । 
कुर्मो गूटाथबोधाय वेदममेविभेदनम् ॥ 

वेदानां ऋग्यजुःसान्नां साङ्गानां बिद्रतिः फचित् । 
कृता पूर्येः पुराणानां गाथाभिरुपवृहिता ॥ 

धममानाहू ेदमूलान् सामयाचारिकानपि 
तदेव मतमेकेषां प्राचामाचारल्लासिनाम् ॥ 

दिव्यज्ञानतपोनिष्ठा-निधीन् वेदान् बिदुबरुधाः । 
एकः क्रियाकलापाना मालवाल प्रचक्षते ॥ 



तदत्र समयाचार्याः सर्वे मारतभूजुषः 
काण्डद्रयात्मकं वेदं धमेमूलं च मेनिरे 
आधारः कमणां काण्डं पूय ज्ञानख त्तरम् 
कीटयेते पूवेतश्रख ब्राह्मणान्युपजीवनम् 
तथोपनिषदो मूलं परज्ञानख् चक्षते 

क्रचो यजूषि वा मन्राः प्रयोगसमवायिनः 
क्रियासु विनियोगार्था यागार्था इति निणेयः 
तस्मादङ्गलमापन्ना मब्राः कमसु निशिताः 

प्रसादनाय देवाना मन्तरङ्गख शद्धय 

हष्प्राप्तरनिष्टय निवृत्तेरपि सिद्धये 
जपादिषु प्रयुज्यन्ते पायना इति यथपि 

तथाऽपि कमं परमे मन्रा्तखयोपसजेनम् 
मन्रनराह्मणयोस्तसाद् बेदाख्याः धमेशास्तः 
सूत्रकारैः समाख्याता कमंघमेपरैः पुरा 

एतारश पुरस्य समयं साम्प्रदायिकम् 

व्याख्यानं बेदमन्राणा मकाषुर्मागश्चः फचित् 
याजुपाणां तु मन्राणा प्ुव्वटश्च महीधरः 

क्रचामन्ये तथा स्कन्दखामी बेङ्कटमाधवः 

सत्राह्मणानां सम्पूर्णाः संहितानां सविस्तरम् 
व्याख्याश्चतस्रृणां चक्रे सुधीः सायणमाधवः 

यसव भाष्यं सवेत्र प्रापतप्रसरणं परम् 
बुधेराद्वियते प्राच्यैरपि पाश्वायषपण्डितेः 

नन्याः पश्चिमभूखण्डे वेदबाह्या अपि खयम् 
नवाम्युदयसम्पन्ञाः सवेतो ज्ञानमीप्सवः 
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कौतुकाद् भारतीयानां विमृशन्तः पुराकथाः । 
प्राच्यपाण्डित्यप्ताहाय्याद् वेदान् केचन केभिरे । 
यथाप्रतीच्यसंस्कारं चक्रवेदाथेनिणैयम् ॥ 

सायणोऽभवदेतेषां सुमहानुपकारकः 

समाददयाश्चयान् तख खेषां यव्रदपेक्षितम्र् ॥ 
धते बेदोक्तदेवानां मन्राणामपि सवशः । 
निरणेषुः खरूपाणि तथा मब्रदृशां मतम् -॥ 

प्राप परिभ्रमादेषां वेदुष्यस्याविशेषतः । 
समासेनोच्यते ज्ञेय मेतन्नव्यविचारिणाम् ॥ 
एक एव परो वेदः स क्रगेदः पुरातनः । 
ऋषयो मन्रकान्यस कर्तारः कवयः स्मरताः ॥ 

घक्तात्मकानि काव्यानि न्यत्रभरन् यन्ञकर्मणे । 
मरुत्पजेन्यभूताग्नि-मानवोऽन्याश्च देवताः ॥ 
ऋषिभिः प्राछृतेर्मीयिा प्रायः ग्रीया च सश्चुताः । 
निसगेसिद्धा अन्येऽपि भूतात्मानो जड अपि। 
देवाः प्रकरिपिताश्चान्ये स्तुयन्ते चेतना इख ॥ 

रागिभिर्देषिभिः पूर्वैः प्रादतैरेव मानुषैः । 
देवा अभिष्टताः क्ते नानाभीष्टाथसिद्धये ॥ 

यज्ञकमेकलापेषु चीयमानेषु कारतः । 
यजुषामपि मच्राणां ब्राह्मणानां च. कस्पना ॥ 

अय मूह्यश्च भूताथेः ऋरम्योऽर्वाक्कालमाषया ॥ 

अवीन्दियार्थविन्ञानं आत्मज्ञानमथापिवा । 
यदि घक्तेषु दृश्येत तदकिञ्ित्करं मवेत् ॥ 

क. 
[ पप्रः लब्डः 
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भवत्यन्यत्र वेद् चत् तदर्वाचीनसम्भवम् ॥ 
इदं तु स्वेथा ज्ञेयं ऋषयः प्राकृता जनाः ॥ 
ज्ञानस्यारण्यकग्रन्थाः करणं न तु सहिताः । 
तखान्मन्रेषु न ज्ञानन रहस नवातपः ॥ 

जडानां भूततन्मात्र-देवानां वा नभस्सदाम् । 
सृष्टानां ऋषिभिः सोम-मदयेभवतोऽपिया ॥ 

अदृइ्यानां च दइयानां असतां वा सतामिव । 

स्तुतयः परिदृश्यन्ते प्रणीतास्तु प्रथग्जनंः ॥ 

एतादशैरमिप्रायेः पाश्चायमभ्यः समाहतः । 
आक्रान्ता बहबवोऽस्ासु वुद्धिमन्तोऽपि भारते 

अनुयान्ति नवं मागं नव्यविद्यावरगताः । 
-अविमश्चनपाण्डिलेः प्राचीनेरपि नादृताः ॥ 

एवं सितेऽत्र भगवान् अरविन्दो विदां वरः । 
अप्रतीक्षितमध्वानं अपश्यत् तपसि धितः ॥ 
प्रकाशमभवत्तख रहस्य बेदगूहितम् । 
मच्राथमागेणायाखय न कदाऽप्यभवन्मतिः ॥ 
तथाऽपि योगनिष्ठायां तिष्ठतोऽन्तरचक्षुपः । 
प्रयक्षतां गताः ख्याता षेद काश्चन देवताः ॥ 

तदाप्रभृति वेदाथ-विचारेऽभिरुचिः सिता । 
वेदे रहस्यं विज्ञाय फिञिद्वा ज्ञापयन्परुनिः ॥ 
ऋचां ऋषीणां देवानां तदानि गहनान्यपि । 
यथादृष्टं समाचख्यौ जिन्न्रनां प्रबुद्धे ॥ 

दशेनान्मतिघ्यत्पन्नां निर्विकरसपां महामनाः । 
प्रयायनाथंमन्येषां युक्तिभिः प्रयपादयत् ॥ 

~ ~ -----~--- --~-------~~~--- ~~ =-= ----------------नणाकयाकोभकमककि नयमम 

* प्रायद्शौनाजिसरावेणेदर मुक्तम्, सन्ति तु विरलाः प चीनपण्डिताः विमौरसिकाः ॥ 
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तदशेनघुपाभित्य तदुक्तीः परिभिाव्यच | 
एेतिद्यमपि चावेक्ष्य सम्भदायान् पुरातनान् ॥ 
अपि प्राचीनतव्राणां सुदूरपरिलीलनेः । 
रहस्यं वेदभापायां भिद्यतेऽत्र चिरन्तनम् ॥ 

ब्राह्मणेष्वपि मन्रेपु तथा चोपनिषत्थपि । 

नेरुक्तेष्बपि वाक्यपु प्राक्तनेष्ितरेष्वपि ॥ 

पुराणसध्ितिहासेषु तथा क्षाद्चान्तरेप्वपि । 
येद् रहस्यमस्तीति भावः; सवेत्र दषते ॥ 

ऋक्सदितायां तत्राद् म्प्य द्रषटव्यश्रुस्वणम् । 
तत्तु भाषाविद्चषेण सद्धृतात्मतया सितम् ॥ 
सङ्कृतार्थे तु विज्ञाते चच्छेद् गोप्यं प्रकास्ताम् ॥ 

ऋपिरष्टिपु मवु तसयोद्धाटनसापगय् । 

अस्ति चचक्षुरसमाकं ठम्यते निर्विश्स्पतः ॥ 

निरूपिते तद्रहय सच्यान् सचटश्चः ग्रति 

पलायिता स्यादुप्रान्तिरिधिकरखयापि देवताः ॥ 
यचिरन्तनमापे च तदसमन्मतमिष्यते । 
मनच्रो मूर ततः शाखा अद्मणोपनिपत्ततिः ॥ 

मवुच्छन्दःप्रभृतयः दरयो मवदर्थिनः । 
येषां चक्षुष्मतां प्राचां दवाः प्रयक्षतां गताः ॥ 

न पाण्डित्यप्रकर्पेण चमत्कारण वा गिराम् । 
काव्यज्ञोभारता एते छक्तकाव्यानि निमेषः ॥ 
अन्तरद्ध॒तशक्तीनां सथृ्छासा दनमेलम् 
सम्प्रसादाच देवानां भ्रवणादौोक्षणादषपि । 

मन्राह्मयं खयं ब्रह्म साक्षाचक्र महषयः ॥ 

[ प्रथमः खण्डः 
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अत्या च दशिसम्पश्या दिव्यया वाऽथ कष्मया । 
सिद्धया देवतामक्या मश्रान् प्रायुस्तपोधनाः ॥ 

तस्मादेतानि बक्तानि गीयन्ते मश्रद्टयः । 
अन्तदेश्चनसम्पश्ा ऋषयः कवयः शताः ॥ 
देवास्तु बहवः स्तुलयाः एथङ्नामानि जिञ्नतः । 

एक एव परो देवः श्रर्यात्मा परमः पुमान् ॥ 
यस्यैव बहुधाडृत्ति ननादेवात्मतासितिः ॥ 
सतयं बहूनि नामानि परस्येकस्य देवता; । 
शक्तयो मूतेयोऽप्येता नामान्येव न केवलम् ॥ 
तसादेकः परो नाना-मूर्तिनामखरूपभत् ॥ 
पृथक्तवेऽप्यप्रथग्भूतं देवतास्यः परं महः । 
खतो देवताभेदः पृष्ठतः सवैदेवताः ॥ 
एकैकोऽपि ततो देवो व्यापारस्य विश्चेषतः । 
पृथङ्मूतेः पृथङ्नामा सवेदेवमयः परः ॥ 
भवरयङ्धिनि एकस्य बहून्यङ्गानि वा यथा । 

भिन्नप्रव्रत्तयो देवाः परस्य ज्योतिषस्तथा ॥ 
सन्ता ऋषिभिस्तसात् पथक्षछन्दसि देवताः । 
न केवल नामभिदा व्यक्तडृत्तिभिदा अपि । 
विज्ञेयाः परमस्येता रकस्येबेह देवताः ॥ 

आभ्यन्तरे वा बाह्ये वा विश्वसन् बहुभूमिके । 
नियुक्ता अधिकारेषु बहवो लोकपालकाः ॥ 
अधीनं देवताखेव जगदन्तबेदिस्तथा 
इदं रहस्यं विदितं पूर्वेषां मश्रदर्दिनाम् ॥ 

तस्मात्प्राणेन मनसा गत्रेणापि महषेम्र; । 
सर्वारमना च यजनं दरवेभ्यो निरवत्यन् .. . \५ 

[ पथमः खण्डः 



भूमिका] ~ ७ - [ परथमः खण्डः 

अन्तर्थागसमर्थानां बिरलानां महत्मिनाम् । 
गोप्यान्यप्रमवो षतु पामरास्तु सहस्रशः ॥ 
देवान् नादेन यागेनाराधयन् मश्रपूवकम् । 
मभ्नस्तु भाषाविष्छित्या दिधाऽप्यमवदपंकम् ॥ 
ऋषिदृष्टसय मनब्रस्य देवस्याराधितख च । 
यज्ञस यजमानख दोत्रादेष क्ख च 
खरूप पुरतः स्पष्टं तरिचारेऽत्र भविष्यति ॥ 

सोऽयमसाङं पए्षः सन्द श्ोकेरादौ सद्कपणोपन्यस्तः । तमिमं याबदपेशं विस्त- 
रश््तत्र तत्र पुरस्ता दुपपादयिष्यामः । सेयं वेद गुप्ताथंगामिनी पच्या भरीमदरबिन्दपारै 
्रदर्धिता । सैबेयमय्ां प्रवतेमानायां क्ररभाष्यभूमिकाया मवरम्ग्यते, येन निष्ड- 
ण्टक्षा खा दनुखतेब्या सरणि मेब्राथ-मीमां सानाम् । तदिह प्रथमं तावद्विपकोदधारः 
कायेः । को नामायं विपक्षः कृतःप्रोहो वा, यसखोद्धारः प्रतिज्ञायते तमेव साम्भतं 
विमूश्चाम नाम ॥ 

पाश्ायपण्डिते येथावस्तरं प्राच्यपाण्डियपाहाय्य प्ुपादाय वेदानधिङृटखय केचन 
प्रत्ययाः किर विक्षिताः । प्राधान्येन तानेबोपाश्निद भारतामिजनानां बहवो नन्य- 
विचयाप्रपश्चसश्चारिणः प्रज्ञावादान् प्रभाषन्ते । तथा चाहुः-- पञ्चिमभूखण्डे यावजीवं 
बेदबि्याविचारिणः प्र्ुखाः पण्डिता एवं किर निरणपु वदानुदिश्य- ऋग्बेदषक्तेभ्यः 
प्राढृतानामार्याणां शेश्चवदश्चा विस्पशा मवति । तेषां प्राथनानि षक्तात्मकानि बाला- 
नामिव बिनोदनि्भर-निव्याजवचनानि दरीरश्यन्ते । यचप्यपरिष्कृता बारिश्षाबखा च 
तेषां समयधमेव्यवखा, तथाऽपि प्रारृतदश्च एकेश्वरवाद एवैषां मतमिति वक्तव्यम् । 
अस्द्धारतीयेषु पुनरुजीवनक्षमयाचार्याः राममोहनो दयानन्दखामिनोऽपि शकेश्वरवादमेष 
वेदिकं समयमभिप्रयन्ति स । एवमेषां मतं पाश्चात्यवेदिफतिद्धान्तेन सङ्गच्छते । 
यद्यपि, पाश्रायानामभिप्रायेषु विप्रतिपत्तयो रस्यन्त, तथाऽपि त॒त्र सुलभं संवादं 
अत एव षिरोधपरिहारं पश्यामः । तथा चैक आहुः~ “छग्बेदकविभिः प्राकृत यज्ञाय 
घक्तानि प्रणीतानि इति, फमपिधिपारम्ये बद्धभरद्धा एते यथाजाता इति च, अन्ये 
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पुनः पेदे वरण्यमानाः देवताकथाः रूपकच्टान्तादिभिः गौण्या शस्या वा जगननिसे 
व्यापारान् वणेयन्तीदयादुः । सुप्रसिद्धः सायणो बेदभाष्यकारस्तत्र व्याख्याने वृत्र 

वधादिवर्णनं प्रहतिकाय विलसितं सर्योदयवपेकर्मादिकं प्रददौयति । इदं च सङ्गच्छते 
पाश्रायषण्डितानां मभिमरेनाभिप्रायेण । अर्वाक्रालिकः-्राह्मणम्रन्थायुरोधेन ऋगर्था 

विवणोति सायणः । एवं दिविधोक्तीना मवकाशो रम्यते वेद । एवमापाततो दृश्यः 

मानानां विप्रतिपत्तीनां मूं न केवरं प्रदीतृजनब्रुद्विखं, परत विविधाश्याधिकरण 

बेदग्रन्थ एवेति ग्राह्यम् । उचावचाभिप्रायगर्भितस्तथाविधः घ्रक्तानां सन्द््मं क्रक्पेहिः 
तायां लक्ष्यते ॥ 

एवं श्रा्ञकोटि मारूढानां नव्यानां वैदिकेतिहास-मागेणपराणां मत माश्रित्य सितान 
भारतीयाभिजनाना मग्रसरः कोऽपि वि्यातवेदुष्य आह- 'वेदरहस्यवादी विबुध 
भीमान् अरविन्दः यदाह वेदे रहस्यमस्तीति तनादरणीयम् । अत्यन्तप्राचीनयवनेष्व 

रहसखवेदिन आसन्, तथा देदषयोऽपीलयाह, तदसत् । इतः? नन्यतरिद्या विमशेषिरुद्धं रि 
तत् । वैदिकेतिदास-मचाथ-देवताखरूपादि-षरिचार यावज्जीवं कृतपरिश्रमाणां पाश्राय 
पण्डितानां तन्नामिमतं स्यात् । कथं चु खट् तत्तादृशमदहाशयोछङ्कनजङ्कालो भवितुम 
ल्यरबिन्दीयो वेद्रहखवादः? मथाकथञ्ि द द्गीहते वेद गूढाथसिद्धान्ते, न केवलं पूवोक्तान 
प्रामाणिकनिां बाणी तिरस्छृना खात्, असतप्रमाणभूत-सायणसभ्प्रदाय-व्याख्याविरोधोः 
प्यापयेत । किश, वेदायेत्रिचरे प्रमाणभूतख मीमांसकसिद्वान्तख्यापि रहस्याथेवाद 
परिपन्थी मवति । तस्मादेष नूतनो वादः श्रीमतोऽरबिन्दसख दृरापा्तः ख्यात्, आपात 
रमणीयश्चतुरो रक्ष्यमाणोऽपि न परीक्षणक्षमकोटि प्रषेषटुमीष्टे । अथ यदि कोऽ 
चिरन्तन-आर्षामिमान-प्रेरणया क्रम्बेदपंयो महान्तो गुप्रविचा-सम्पन्ना इति प्रतीयात् 
सोऽनरृतमेव सेवितवान् भवेत् । अभूतार्थे अतध्यकरपने रमतां नाम । यदि पुतन्वैदषेय 
स्तादटश्ी मध्यात्ममहोत्रति देवताप्रसरादसम्पत्ति वा अरप्छन्त, कथं तर्हिं तद्टक्षणारि 

कान्यपि उत्तरत्र प्रन्थेषु सम्प्रदायेषु वा नोपारप्स्यन्त अपिच भूखण्डवासिनामितरेष 
प्रकृतवगणां इरिहास-संशोध्रादिदं किलवगम्यते, यत् क्रमशः सर्वेषां अभिब्रद्धिः 
न पुनः पुरातनाना मादिमद ल्ायामेव महोद्तिः समपद्यत, ततः परं क्रमेणाधोगमनमिति 
तसरात्परं सत्यं अध्यात्मरहस्यं सवे वैदिक-प्राकृतद शा मतिक्रम्य परिणतधिषा मौपनिषदः 
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वीणां वाक्येष्वेव द्रष्टव्यम् । ̀ करगवेदक्षहितायां त॒ कत्रिचद्धीज रुक्षिवमपि तदर्प अङि- 
श्वित्करं अर्वाचीने अस्थानसन्हन्धं वेति बोध्यम् । - ते सवथा अनुपपन्नो वेदरहश्याथं- 
तिद्धान्तो निरसनीयः' ॥ 

एष सारश्च भिक्ष । एं कथयतां अधुनातनवाश्राय-तरिचासस्कारषारम्य- 
वादिनां भारतामिजनानां उद्रोष उपेक्षां न क्षमते यदि एतादश वचनं अबुद्धादश्रुता- 
दवा निगेतं खात्, किमपि बदति बेधेय इशयरक्षयिवा न्यकाराहेमिदं नासदष्टिप्थ- 
भारोढमहेतीति मन्येमहि । अत्र तु प्रतः पुरूषो बहुश्रुतः, पाश्रायांभिन्गसङ्घषुं विश्रुतमख 
कूटङ्कपं पाण्डिलयं, सवेजनीना असख विविधजनमनःसमावजनधुरन्षरा सरखती । 
यदपि पू्वौक्तमङ्गीं आरम्ग्य भाषमाणोऽये न खयं बेदविदाविमर्लौ, नापि वेदाथविज्ञ- 
मन्यः, तथाऽपि नाख वाचोयुक्ते रवीयता फलदासापत्तिर्वा । यतो न हि सवैः सवं 
जानातीति न्यायेन सलयजिज्ञा्षया भूता्थान्वेषण्रद्धया पाश्वायाननुगच्छन् तत्र वेद्- 
विचारभूमिषु प्रामाणिकवाणी माश्रयते , ेदाथतिचार-चतुरधियां वेशिष्यविख्याति मुद 
हतां पथिमभूखण्ड-पण्डि्तानां मतं खयं खील अन्यश्च तथा ग्राहयतीति नात्र दोषं 
पश्यामः । दोपस्वन्य विधो भवति, य्येव परीक्षा युपक्रमामदे । अवश्या फरवती च 
भवेदिह दोषनिरीक्षा । यतोऽसौ प्राज्ञो यन्मन्यते वेदानधिकृख, तत् प्रायज्ञः सर्वेषां 
नव्यमागे अवरम्न्य वेदविचारभ्रसक्तानां भारतीयाना मधुनातनं मतम् । तदिह प्रधान- 
मह्छन्यायोऽलम्म्यते, अस्येवोकत प्रतिनिधीढृख पाण्डियपष्ठवग्राहितां उत्साये निमेत्सर- 
दृष्टीनां वेदरहय-जिज्ञासायै प्रकट्पतां नाम सैषा तदोषपरीक्षा ॥ 

गै 

तत्र बेदगूढाथेवादे सारतल्ञयः किरु दोषा उद्धाविताः । तत्र आः पाश्ाये- 
तिहासविदां निणेयः अखदीय-बेदगुप्ताथे-सिद्धान्तसख प्रयर्थी इति । दितीयः सायणीय- 
समभ्प्रदाय-वेदव्याख्या-प्रयवशानम् । रतीयः मीमांसकसिद्धान्तसख प्रतिद्न्द्री भवदय- 
शतपक्ष इति । तदत्र क्रमश हमान निधूरितान् विधाय एकैकया. साराशेग्राद निस्सार- 
यिंष्याम न 7 

तत्र प्रथमं तावचयदुक्तं, स्त्र भूमण्डले बहूनां मालुषवर्गाणां पविशससंसञोषने न् 
यदवगम्यते, तख विरुद्धमिदं कथनं यद्गवेदर्षिकालात्रभूति क्रमश्च;  अषःपतनमेव 
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भआरतीयमानववमेख, मायुषाणां व्यषेरिव समषटेरपि कमाभिश्दधेरिति । अत्रेदं षक्त- 
व्यम् । असटुकति अन्यथा सम्भाव्य प्रहेनेयं चतुरोक्तिरपस्थाप्यते । न बयं बेदषयः 
सर्वेऽपि तत्समकाछिकाः सामान्या जनाथ सवेतोषुखीं समद्धि मभ्यात्म मधिरोक च 
सम्पाद्याश्चक्ररिलयवोचाम । अस्मदुक्तिरन्या, प्रतिपक्षिणाऽन्यथाग्रहणादारोपितोक्ति- 
रन्या । मन्नद्रष्टार कऋषयोऽध्यात्मनिष्ठा अतीन्द्रियगोचरान् मार्गान् तपोबठेनाधिगम्य 
बहुधाऽऽभ्यन्तराभिवृदधि प्रापुः, बहुरहयविदस्ते गोप्यानि गृूटभाषया मश्रदष्टिषु 
निचिक्षिपुरिति तरमहे । अनेन सर्वे जनाः पू महो्नति प्रासा इति न मन्यामहे, न हि 
तथोक्तम् । न वा वेद्यः सर्वविधं ज्ञानं समग्रं अधिजग्धु रियमिदितमसाभिः ॥ 

इदं बवधेयम् । तदादिमं कऋ्बेदयुगं योगविदां अध्यण्ड मधिपिण्डं च देवता- 
व्यापारखरूप-बोधवतां गोप्याध्वदर्धिनां महर्षीणां युगम । न तावतोक्तेन सर्वेऽषि 
जना्तद्ानीन्तनाः आभ्यन्तर गोप्यमामेविदो नेष्िकाः स्था दिग्यसश्वसम्पनना इति वक्तु 
युक्तम् । नैवं ऋषिदृष्टानां रहस्यानां देवतासक्षात्कार-पानां अन्येषां वा॒तपोनिष्ठा- 
लम्बानां सलयानां अभिज्ञोऽभृव् सर्वोऽपि तत्समकारिको लोक इत्युक्तं खात् । साम्प्रतं 
असरत्कालिकं एकं निदशेनं उदाहरामः । विश्वजनीनमेतद् यदद्यतने युगे मौतिक- 
प्रकृतिविज्ञानसैव साम्राज्यमिति । बहुरहस्यान्तवेल्ली चेयं प्रकृतिरनुदिन मनुपुहूते मवि- 
न्यान्यद्भुतानि आबिर्मावयतीति प्रयक्षु पश्यामः । तादश बुद्धिप्रभानेऽखिन् काले 
कति वा शुद्धिमदर्याः१ न खट बहवः, षिरला एवेति वक्तव्यम् । षिरङानामपि तेषां 
बुद्धिमतां कति वा सन्ति प्रङृतिविज्ञानधाटीं अनुगम्य तदधोप्यानि साक्षादषिगन्तुं 
अधिकारिणः तादश्चाधिकारिणां मध्ये कति वा पुनः प्रभवन्ति प्रवेष्टं भौतिकप्रकृति- 
मूदव्यापारविधिग्रपश्चम्१? यसमात् अणुगमसुक्ताः पृयुरनरह्माण्डशक्तिविसराः प्रनोध्य 
विप्रमोक्यन्ते । विरला अलयन्तविरशा अङ्गुरिपरिगणनीया एवेति वक्तव्यम् । 

यसिन् क्सिशिदयुगे किमप्यस्तु प्रबलाधिकारखस्पम्, मवतु तत् अभ्यात्म- 
विद्ाचधिभूतविज्ञानान्तं धीविठसितं, साम्राज्यश्चासन-विक्रमसयिवं बाहुबलं वा, द्रग्यो- 
त्यादन-विभजन-बिनिमयाचथनयानुशिष्टं बाणिन्यवेभवं वा, सथ्रदायजीवन-भ्यवस्यापन- 
क्ियादा््यं वा, स्ैदा वद् परिभितसङ्कधाङमानुषैदोरैव खयं आविभूय सव॑ षधठदाय- 
आसश्या्नीति तिरयाय्यन विचिकिन्याया, ।॥ नग्यात्र. चानरनैश्यै.क्रियाटरान्यालीना- 
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मन्यतमेनेकेन वा नेकेन वा जनसामान्यपपुदाये षिनीयमाने, नेतारः सश्वृदाः 
अलयर्पगणना एवेदयव्रधायेम् ॥ 

एवमेव वेदर्षीणां अष्यात्मव्रिदयारहणन्ञानादिकं नाभूत् सप्जनसाधारणं, अपितु 
जनतसामान्यख बदहियागाचयुष्ठानद्यारा देवताराधनसामग्री सम्पादिता । तसात् सर्वेऽपि 
जना वेदकालिका अष्यात्ममहोन्नति गुपतषिचाध्वनश्च अधिजग््ुरिति नेतत्तथ्यं असदुक्ति- 
स्वारोपितं भवति । अपरं च बेदकालिक-विज्ञानमदोज्नते रधःपतनपद्ायां प्रादु भूतानि 
दाशेनिकशाद्लाणीति न कदाऽप्यबोचाम । वेदविज्ञानाभिगम-पद्धतिरन्या, दाशेनिक- 
शास्र-विचारसरणिरन्या । आद्या साक्षादशेन-ध्रवणजन्या बा्षाधनेरिष्ठिता सदज- 
बोधविशेषा, अपरा तु बुद्धिषलात् प्रयक्षानुमानादिप्रयुक्तामिस्तकेयुक्तिभिः साधितैः 
विचारैरन्धा निश्वयविशेषात्मिका सिद्धान्तमावना । उभयोरपि मागेयोः युगयोणि 
बरृहदन्तरं वतेते । न हि अष्यात्मानुभूतिः कामपि तच्वकरपनाविचारजन्यां बुद्धि- 
भाभिल सम्भवति, नापिसा श्चरीरयात्रासाधनोपचय-वेमवद्रग्यसमृद्यादिकं अपेक्षते । 
न वा गुपतिवावैचक्षण्यं बादयबुद्धयत्कषायततं भवति । यां वयं इतिहदासविन्मताुरोषेन 
्राृतदद्ां मन्यामहे तस्यामेव बह; पुरातनाः अधुनातनानां आशयंजनकानि गहनानि 
श्रृतेस्तस्वान्यवजग्धरिति ज्ञायते । न छन्तश्वक्षरघुनातनवायचम्र् ॥ 

ननु अभ्यात्मसमरद्धिर्ेदर्षीणां वस्तुतशेदासीत् तत्कथं न तष्टश्षणं तदु्तरयुगेषु 
रक्षणीयतया विसृष्टमिति वेद्रुमः । वेदर्षिप्रभावलक्षणानि उत्तरत्र दशयन्ते न वेति, 
दृष्टानि चेत् केन प्रकारेणेति च, प्रचललयसिन् विचारे पुरस्तात्प्राधान्येन प्रसक्तो 
भविष्यति । अत्र विदं वक्तव्यम् । बेदयुगमाषाग्ुदधिविखासः बहुतरं विपरिणतिं प्रा 
इति प्रय्षमिदं उत्तरकारिक्रग्रन्थावलोकनेन । यद्यपि महदन्तरं बेदयुगस्य ब्राह्मणा- 
रण्यककाटसख चाभवत् तथाऽपि वैदिकं रेतिद्यं देवतादिरहस्यं वा ब्राह्मणेष्वारण्यकेषु च 
किञ्चिदा रितं रिरक्षिषितं शयद्धतमेवेदं पयामः । आल्तां तावदेतत्, ननु कथं पनः 
वादृशं पावनं पुरातनं वैदिकं युगं अकृताथमेव नष्टमिति चेभनेतथोदम् । प्राचीनयवनेषु 
रहस्छवेदिनां युगमिव, वेदर्षीणां युगमप्यस्तमितमर् । यः कोऽपि मवतु अदशेनप्रकारः, 
स्था कालस पयय एवेति वक्तव्यम् । प्राचीनयवनादिषु रहस्यवेचुयुगं आसीदिति 
अतियन्ति रेतिहसिकाः । तदसययादधुना नैवासीसादशचं युगमिति न कोऽप्याई । एवं 
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वैदिकयुगाययेः नासीदाष्रदसखयुगमिति. शक्यं वदितुम् । अथवा सम्भावयामसतावदिर्द 
यत् साम्प्रतिकी शुवनोत्तर-प्रकृतिविज्ञानविचा-विजम्भिता. मानवजातीया सभ्यता संस्छ- 
तिवा; केनाप्युत्पातेन प्रायः प्रवसमापादिता भवेत्, भूमण्डलविधवेषाव्रहेन घोराल्ल- 

त्रिसजेन-धुरीणन अणुगभेमेदन्न वेति । कथमसदुत्तरारिकैनंव सीत् प्रहतिषिज्ञान- 
साम्राज्यधुररधर युगमिति वक्त शक्यम्? 

रन्ध्रबहुलोऽयं पाश्वायेतिहासिकानां वादः, यत्पुरतनेषु युगेषु सवत्र मारुषाणा- 
मतिबालिशा बुद्धिरिति । साद्रा, प्राकृतभूतसगोदौ अलयन्तमपरिपक्रा यथाजाताव्रखा 
मानुष । नतुसाप्राचीनयवनादिषु बेदर्पिषु वा अपणीया मव्रति । तावान् दश्यते 
तेषु परिपाकः, यात्रता महर्षीणां मन्रटिषु धीप्रसादः अन्तदेष्टिश्रवणादिगोप्यसम्पत्ति- 
सचिवः प्रकाञ्चो भवति चक्षुष्मताम् ॥ 

हदं चेह स्मारयामः यदरबिन्द आचायं अह-- “भारतवर्षे, अन्यत्र भूखण्ड- 

ष्विव, मानुषस्ामान्यख अभिद्रद्धिरतिमन्दक्रमा, विरलानां फपाल्चिदेव अध्यात्म- 
सम्पद् रहस्यविधाकौशरं च सिद्धे अभूतायर् । अत्र प्रथमं अन्तदृष्टिप्रधानं वेदिकयुग- 

मागतम् । तष्लकल्यनाविचारजन्य-धीषिशेषप्रध(नं शास्ीययुगं ततः परमनुगतम् । वैदिके 
युगे ऋषीणां अन्तर्दशेनमेव शुखं साधने, शास्ीये तु प्रत्यक्षादिप्रमणिर्विचारः साधनम् । 

यत् साक्षात्साधनजन्येन आन्तरेण साधितं महर्षिभिः, तदेव विचारबुद्धयादिद्ारेण 

साधयितुं प्रब्रताः तत्परं योगाध्वानः । एवं कालान्तरेषु उत्तरत्र अन्तःकरणेन प्राणेन 

शरीरेणापि कचित् ते परमं परुषां साधयितुं उद्यताः अवाचीनाः (वेदयुगापेक्षया) 

पन्थानः । एवं तान्रिकसाधनानि राजयोग-हटयोगादयश्चेति योध्यम् । न चंतानि 
वैदिक-गुक्मागौद षःपतनक्रमेण यद्च्छया वा समुदभूतानि साधनानि, १ त॒ वैदिका- 
दैतिष्चाद्रढं परमप्रयोजनदिर्य, खतञ्रतथा अन्तःकरणादिशोधनेरुपायेः प्रषृत्तानीति 
ग्रा्चम् ।! इदमेव भारतीयमध्यात्मचरित्रम् । यत्र प्रथमं बेदयुगे अध्यासशतिखरं प्रप्रा 
जञा. ततः परं पदे पदे कालान्तरेषु अन्तःकरण-प्राणादीन्यवराष्यङ्गानि उद्य याव 
दाबिष्डृतां प्रज्ञां उचमसिद्धिभूङ्गधुमेतु. पतिष्ठन्त!". इति .॥ | । 
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कथं पुनः पा्ायेषु प्राज्ञा ऋजुमागे मिच्छन्तोऽपि बहु वापेसमयख प्राङृतावयां 
निशिन्वन्तीति चेदस्लयत्र कारणम् । भूमण्डले -मानवजन्मिनः प्रादुभाोवः कतिपय- 
सहष्तवार्पिकः न तु बहुश्तयुगकालिक ईति कश्चन काल्पनिकं ` पाश्चात्यं रेतिशेसिक- 
सिद्धान्तमवरम्ब्य वेदर्पौणां फालं निरणेषुः । अत एव द्वित्रैः सदस्यैः परिभितश्चत- 
वर्षेव आयेजनोदयास्युदयादिकथासेः परिसमापिताः । इयं च `पूवेकरथा ` तेषाम्" । 
भूगोठेतिहास-गेषणारभ्मे दैशंवावश्यायां तथात्रिधा मतिरासीतेषौम् । साम्प्रतं वर्धभीने 
चेतिहासिज्ञाने तादृशी प्रतीतिः प्रायेण यिपर्यस्ता । अपरं च, मौतिकविज्ञानाभ्युदंय- 
समये लोकायतिकसिद्धान्ते पाश्वालयव्ुधमण्डले साग्राज्यं शासति, वेदाथभिचारदैरिण 
ूर्वेपां भारतभूजुपां साङ्खिक-समयधमादिव्यवयां जिज्ञासन्ते स । तत्र नानामातुष- 
वगाणां पुराबरत-समयधमे भाषातच्यादि-पर्यालोचनया यावद्विदितं उपादाय यावद्भिमतं 
भावनावर-साहाय्येन च भारतीय-येदेतिहासधमे-व्यव्रामङृर्पयन् । तथा सति तेषां 
संस्कारे सामर्थ्ये च, नेदमा्चयं यदभिहितं तेर्ेदपेयः प्रायेण पामराः पृथग्जना वा, 
तेषां कषिलानि बारभावसुलभानि, तेषां देवताः ̀  प्रकृतिव्यापारविक्षण-विसयसम्भांव- 
नादि-सञ्चाताश्रैयादि । वेदविचारप्रारम्मे त्छव्धा सामग्री न पुष्कठेति त॒ तध्पेम् । 
मालुष्रादुर्मावाभिवृद्धि-सङ्कनय-धमेखापनादिषु तेषादुक्तपूव मतमघुना यतयामं भूयिष्टु- 
भागश्लो गतरषं च । तसादेदनधिृख सावधानं पृनर्िचारः करणीय इति तथ्या- 
न्वेषणपराणां धीरुत्साहश्ायन्तमपेकषितावियलं विस्तरेण ॥ 

तावता भवतु बिसजेनं तावत् पश्चिमखण्ड-पाण्डिलयविरसितख । तदनुपारिणां 
भारतीयानां नन्यसस्कारोपस्छृतधियां बेदाथेषिचारसरणिरद्यापि सारतो न परिवृत्तेति 
चेननेदमपरपितं स्यात् । यद्यपि बहवोऽसासु मेधाविनः प्रतिभाशारिनः ऋजुमागेगाभिनः 
विविधविदाप्रख्यानेषु प्राच्येषु प्रतीच्येषु पा पुरातनेषु नूतनेषु वा व्यवसायिनो जजी 
यन्ते, तथाऽपि बेदबिद्याविचारे तथाविधाः सन्तीति नारं खो वदितुम् । सन्तोऽपि 
विरसाः पाश्वायपुराणसिद्धान्तेषु पूर्वाक्तविधेषु बद्धश्रद्धाः चालयन्ति परिश्रमं, यख 
फृरित्षु तु न र्यते वैश्िष्यषू । अथ सन्ति चेद्विशेषाः ते च विषयविस्तरेष्वप्रधान- 
तथ्योपलन्धिषु वा दयन्त । सारशेषुतु सेव पाशाल्यानां दृष्टिः, तैः प्रकरिपत 
-शवाध्वा, तेर्विभावित एव वेदर्षि-धर्मसमय-सिद्धान्तः, तेभ्यः सषटदूतमेतिद्यमेव शिष्ट- 
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सम्मतम् । श्दं सर्वमवलम्भ्य बेदमभ्र-पद-पदाये-वरित्रबिवारः क्रियतेऽस्मदीयेनेभ्य; 
विदरद्धिः । तैः प्रहिपादिताः बभेरप्राया एव वेदषेयः, प्राृतेषु अप्निवायवादिय- 
पजन्यादिषु देवताभिमान-जडबुद्धयः, श्विश्ुजनता-कल्पनाकल्यानि कबिवानि । 
अदरहश्दयत्यप्यरुणे अहरहराश्चय॑चकिवा उषोदशेने, रात्रिखरणमात्रेण साष्वसावेश्ः 
तेषामृषीणाम् । एवमादयोऽभिप्रायाः सामान्येनाच्यापि न जहति वेदविचारप्रवृत्तिम् । 
अत्रैकः निदनं उदाहरामः । अयं च अधुना शिष्टाचारधरा्तः सम्प्रदायः सज्ञातः, यत् 
सर्वैरपि नव्यमार्गेण बेदाथेबिचारे क्रियमाणे बेदकविलस रामणीयकं कीतेनीयमिति । 
तत्रापि उषस्यद्क्तानि पाश्राल्यदंर्दितपूर्वाण्यपि भ्रेयोविषये शतश्नोऽपि वक्तव्यमिति 
उदाहृतानि भवन्ति । सन्त्येव बहूनि धक्तानि काव्यश्लोमावदहानि वेदे, तत्रापि विशेषतः 
उषस्यध्रक्तेषु । नात्र विवदामहे । प्ररं तु तथा वण्यमानानां चारुकबिताद्रक्तानां तेः 
प्रतिपाद्यमानं तदभिमतं तातयं पित् सायणमाप्यानुरोभेन साधितं तथाविध- 
सङ्कीवेनानुगुणं सुत्कष नावहति, प्रत्युत, ते च कवयः बारिशबुद्धयः, सवैसाधारण- 
व्यतिकरेषु रन्धार्पतुष्टयः फचिदून्मत्तप्रलापालङ्कतवदना इति च निरूपयेदिलयसं शयम् ॥ 

‹“अतारिष्म तमसः पारमस्य" (१-९२-६९) ऋषौ इत्स आङ्गिरसे एवं इृतक्घतया 
सम्मदेन च देवतास्तवमातन्बति, रषा वेदाथेविमर्धिनामथोविष्छारनये केवरमभिधा- 
बृर्येव भावो ग्राह्यः, न पुनस्तमसस्पारख तरणेन अज्ञानखान्तो क्ष्यते, व्यतीतायां रात्रौ 
अरहःसुप्ोत्थानमेव कीटयेते । ऋषिपदेन विश्चुतानामेषां तपखिनां सन्तमसान्धा 
रात्रिः प्रतिमयजननी किर भूतप्रतपिशाचभूयिष्ठा । अन्यदस्ति चित्रम् । ऋषिषु 
यजनायोपविषटेषु, उदित एव ष्ये पूनरुदयाय प्राथयन्ते । एषां प्राथेनाबलेन बेद- 
पारायणमहिन्ैव ष्यं उदेत्य दिषमारूढ इति तेषां प्रययः किल! स्याभाम तादश्षो 
जनसामान्यखाप्यचिन्यो मूढतिश्वासः, किं ते नाज्ञासिषुरिदं यद्रात्रेरपाये प्रभातं, तच 
परिणतं दिनं, दिनस्यान्ते रात्रेरागम इति? नाविदितं तेषामिति क्षक्यं बदितुम्, 
८“ देव्यानि प्रमिनती व्रतानि" “क्तख पन्थामन्वेति साधु" (१-१२०-२३) एव- 
मादिमनरदृषटिषु जाप्रतीषु । एवञ्ञातीयकान्यसङ्गतजसितानि मन्द्रष्टुष्वारोपितानि भवन्ति 
पाश्वालवैदुष्य विनीतानां नम्यमारतीय-बेदविद्ाबिचारिणां मश्राथग्रहणसरणिं चेदनु- 
गच्छेम ॥ 
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अथ यदि षयं वेदमभरान् मश्रदर्विनो महर्षीश्राविषय होः कालादागतं चिरन्तन- 
मेतिद्चं अविखरन्तो विवेकसनाथया निवारदष्या वेदान् पश्येम, सथः प्र्वंसो भवेद् 
मस्य, बेददक्तानि न बालकरपनादेशयानि बालिशकविलानीति स्पष्टतामीयुः, मभ्र- 
द्रष्टारः सत्यश्वुतः' कवय इति च । यदि च श्रीमद्रविन्दचरणेः प्रदर्दितमध्वानं प्रविच्चेम, 
देषा मवति लाम इति धुवम् । मबरेष्वारोपितानि अनुपपर्िप्रचुराणि प्रलपितानि 
पलायितानि स्युः । दुरवगाहानि दुरनिरणेयानि बहूनि स्थलानि मनरेषु सुगमानि भवेयुः । 
अयमन्वयतो लाभः, व्यतिरेकतस्तु अयम् । मव्रदरदिना मध्यात्मसघ्ुत्नतिः, षक्तमबेषु 
निक्षिप्तं गहनं त्वं, देवतानां खरूपं, इदयादीन्यधित्य लभ्यते ज्ञानम् । उपनिषस्ु 
कचिष्टक्ष्यमाणाः दुरवगमांश्ाः स्पष्टा भवन्ति । अन्ते चेदम्, पुराणेतिहास-तन्र- 
शास्ञादीनां षेदमूरुखकीतेनं, वेदसारांश्ोपदृहणमेव शस्यं प्रयोजनं इति च उद्धोषयन्ति 
तत्तद्रन्थ-प्रमाणवाक्यान्युपपननानीति निश्चयश्च कम्यते । तस्मादसन्पूलानां बहुभा 
अनृतप्रायकल्पनाविद्धानां पाश्वालयमतारुम्बि-बेदवादानां निरासो न्याय्यः । वेदबिचारे 
यावजीे छृतविदयानां सिद्धान्तस्य मूलतो विरोधादरविन्दपादीयो बेदगु्रा्थवाद उपेक्षा- 
श्वम इति बादः प्रत्युक्तः ॥ 

अथ द्वितीय आक्षेपो विचायं समाधीयते । सायणीयसम्भ्दाय-व्याख्याविरोधाव् 
परिहरणीयो वेद्रहस्वाद इति शुक्तम् । किमियं अनादेः कालादागतं कमपि सम्प्रदाय. 
मबलम्न्य मग्राणां सयणीयव्याख्या प्रबृत्ता, उत, व्यास्याता सायण आचायेः 
स्वयमेव वेद माष्यविरचनेन मन्त्राथेविचारसम्प्रदायं नभ्यं नवीषृतं बा प्रारेभे सम्प्रदाय. 
पदश्रवणादुद्रतो मवलययं प्रभः । यतो मश्रव्याख्यानेष्वयं व्याख्याता वेदानां कमे- 
परं उद्रोषयतां सम्प्रदायमवलम्ब्ते प्रायश्च; । कवित् पौराणिकं रेविदासिकं बेदान्त. 
शाञ्वीयमन्यं बा सम्प्रदायमाश्रयते । मश्रव्याख्यानेन वेदानां कर्भेकपरलं निरूपयितुं 
परिकरबन्धः कृतः सायणेनेति निबिवादम् । तस्मात्र आरादपि कमेसम्पकेरादित्यं 
श्ानमोक्षाकषरपरश्सा च दृश्येते, तम्र फमप१रलवादिनां प्रयोजनाभावभाल्ष्य वदनुरोषेन 
अथेबिदृिं साभ्नोति । यत्र पूवैर्यास्कादिभिः हानपरशंसापरं किमपि बक्तषदाहतं त् 
परिहतेमशषमः तादमश्वाणां अस्मुटार्थेु खरसलाभूावदुपदिशन् स्फुटेषु शम्दार्थेषु गलय- 
न्तरविरहाद् अष्यात्मपरतया व्याख्याय कथश्चित् इतङृत्यो निगेच्छति । अत्रेदं दृष्टान्ते 
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प्रदशेयामः, सर्वेषां वेदानां आन्नायपदवाच्यानां यन्ञादिकर्मेव. प्रयोजनम् । येच 
न क्रियाथा्ते निरथंका इति प्रतिपादयति जेमिनेराचायख ““आन्नायस्य क्रियाथेखात् 
आनथेक्यं अतदर्थानाम्"' इति द्त्रम् । क्षान-मोक्षाक्षरप्रशंसा-विश्रुतानामपि मन्राणां 
कमसु विनियोग मामननित घरत्रकाराः । तथा च सुप्रसिद्धख -दैषेतमसख “अख वामख' 
इति क्तख चिनियोग उक्तः । - ""महाव्रते बैश्वदेवशस बेश्वदेवं निषिद्धानं द्विभरतीकम् । 
तत्र “असख वाम, सखेयादिकं एकचवारिशचदचं प्रथमं प्रतीकम्” इति धत्रितम् । कमप्रधाने 
सायणीयभाष्ये अख षक्तख प्रथमचां व्याख्यानखान्ते एताः पङ्क; प्ररयामः । ^९वं 
उत्तरत्रापि अभ्य(त्मपरतया योजयितुं शक्यम् । . तथाऽपि खरसवामावात् ग्रन्थविस्तर- 
भयाच न रिख्यते । . यत्र रा सुषणा' इत्यादौ स्फुटमाभ्यात्मिको ह्यथेः प्रतीयते तत्र 
प्रतिपादयामः । अयं मन्रो यास्केन व्याख्यातः (नि, ०-२६.)'* इति । (अद्य वामसख' 
इत्यस्या ऋचः अध्यात्मपरता अस्फुटाथा किरु, रा सुषणा दत्यादिस्तु अन्यथा 
शरणं नास्तीति अध्यारमपरतयेव व्याख्यायते । क्रक्षु कमेपरतयेव व्याख्यातव्यासु 
एतादृशल्चाध्यात्मिकार्था न खरसतां अवहतीलयभिप्रायः सायणीयः स्पष्टः । एवमादिषु 
सरेषु वेदान्तिनां तत्रापि अद्रेयकदेश्िनां साम्प्रदायिकं मतमवलम्भ्य व्याचष्टे, फछचित् 
पुराणकथा; कचिस्पुरा्रत्तान्यवलम्न्य च । एवं बहुश्षः कृतेन प्रयातेनापि वेदिककमे- 
पारम्यवादिनां वेद्वाद्रतानां पक्षः न समग्रतः समवलम्म्यते । निजोक्तिषु पूवापर 
विरोधानलक्षयन् पूवैतन्तरपिद्धान्तविरोधं चादशेयननपश्यन् वा मन्त्राणां रैतिहासिक- 
पक्षाश्रयणेन करोति व्याख्यानम् । कथं वेद्मन्त्रवणे-नित्यव-स्ापनपरेषु जेमिनीयेषु 
घप्रेषु जाग्रतु गौणीं वृत्तिमनाभिलय पुरादृत्तपक्षः शक्योऽबरम्बितुम्१? सायणस्तु 
राजषिंवृत्तानि युद्धकथा अन्यानि च पुराव्ृत्तानि मन्तरेष्वङ्खीकृटयेव तात्पयमाचष्टे 
विश्चुताश्च वासिष्ट-वेश्वामित्रमण्डलीय-श्पथाभिक्चप-एक्तर्चोऽत्र निदशेनम् । अथवा 
शतशः खलेषु 'दश्यमानेषु खारीपुलाकन्यायेन , एकां साथणमाष्यपङ्कि उदाहरामः । 
(अवोचाम रहूगणाः अग्रये मधुमद्वचः । चुश्नेरसि,प्रणोनुमः ॥'" (१-०८-५) असया 
क्वो व्याख्याने सायण आद- “रषिः -कृतं स्तोत्र. अनथा उपसंहरति । रहूगणसखय 
प्राः बयं गोतमाः) इवि - । अत्र - वेदापोरूषेयव-बादपकषोच्छेद्रः कृतः. । अयमेव 
व्य। ख्याता वेदनित्यतातिद्धान्तिनां -पूवेतन्तराचायोणां .मतममिमान्य बेदाथंख प्रकाशिका 
व्याख्यां निबद्धवान् ॥ 
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तदिह परीक्ितव्यम् । को वा सम्प्रदायः सायणेनावरम्बितः१! सङ्कीणे एवेति 
क्तव्यम् । सायणाद्वहोः कालातागेव कमेपारम्यवादिनां सम्प्रदायो विदितचर इति 
नात्र सशयः । परं त अन्येऽपि बेदाथविचार-सम्पदाया अलत्यन्तप्राचीना आसभिति 
सन्देहगन्धोऽपि न भवति । यास्फेनोष्टिखिताः सन्ति बहवः पक्षाः । अधिभूताधि- 
दैवताध्यात्मवादिनः, रेतिदासिकाः, या्ञिकाः नैरुक्ताश्चेयेवमादयः । अधियज्ञ-अधि 
दैवत-अध्यात्माख्यं त्रिविधं ज्ञानं बेदाह्यभ्यत इति यास्कनिरुक्ता दवगम्यते । न केवलं 
अश्चपरमेव भवति मन्त्राणां व्याख्यानमिति मन्यते यास्कः । सप्रमाणमेतं पुरस्ताद् 
उपपादयिष्यामः । इदमत्रावधेयम् । निरुक्त-बृददेवतादिम्न्थान् अवलोक्यैव सायणीयं 
बेद भाष्यं विरचितम् इति निर्विवादम् । निरुक्तकार युदाहरता भाष्येत नातपस्काय 
भन्त्ररहं देवतारदखं वा प्रयक्षं मवतीति यास्कोक्तं न रुधितं, नोष्टिखितं, क्मपर- 
व्याख्यानाय तदङ्खगीकारो नापेक्षित इति विशदं भवति । तसात् सायणीयवेद माप्येण 
अष्यात्मदेवतातच्वादि.रहस्यानां निक्षेपो वेद् इति चिरन्तन मेतिदयं तिरस्कृतम् । सायण- 
भाष्यादेवोद्धतो नूतनः सम्प्रदायः, येन ऋचः सवांश्च यज्ञकर्मेकपरा इति भरययः स- 
जनीनः सच्ञातः । यद्यपि यज्ञपरवषादो मन्राणां ब्राह्मणेभ्यः सयुद्धूतः, तथाऽपि 
अध्यात्मरहस्यादिपरतया मन्त्राणां ग्रहण आसीप्पुरेति षिश्वासो बिदितचरः प्राचां 
विदुषाम् । अत एव मन्त्राणां वेदपुरूषाटमतया पावनव-वीयवर्व-पूजनीयसादिकमै- 
तिद्यं पुरातनमभारताभिजनेषु पुराणेतिहासेषु साक्षात्कृतपरतचखयानां महामनसां निबन्धेषु 
निरूटममवत् । प्राक् सायणीयवेदमाप्यात् न केनापि वेदानां सम्पूणं व्याख्यानं 
भणीतम् । प्रणीतमिति न श्रूयते, सवेथा नोपलभ्यते । यत्र कविन्निषद्धमपि, मागः 
उपकभ्यते, भागश्च एव निबद्धं वा स्यात् । चतसृणां सत्राक्मणारण्यकानां वेदसंहितानां 
व्याख्यानं ब्रह्माण्डप्रयासेनाबभ्य कर्मेकपरतां वेदानां समथयामास व्याख्याता साय- 
शाचायेः । तसादसख चतुर्ैदमाष्यं समस्तपण्डितमण्डल माव्जेयतीति नात्र चित्रम् । 
तु सायणीयः सम्प्रदाय एफ एव चिरन्तनो बेदाथविचारसम्प्रदाय इतीदं अपटपितं 
रतिपक्षपूरहेणेयलम् ॥# 

अथ जघन्योऽपं तृतीय आक्षेपः । यद्दाथेविचारे प्रामाणिकानां पूर्वमीमास- 
कानां सिद्धान्तस्य बिरुद्रलादनादरणीयो बेदगुप्ताथेपश्च शति । बयमादिषेदसंहिताब्रश- 
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तात्ययोवगाहे प्रवृत्ताः, तसात् मन्त्राथविचारोऽत्र विषयोऽसाकप् , न प्राह्मणवाक्यार्थ- 
विचारः यत्र तु पूवेतन्त्रविचक्षणाः भामाणिका भवन्तु नाम । ब्राह्मणानि मन्तराथे- 
विवरणानि वत्र तत्र यज्ञोपयोगीनि भवन्तीति हेतोरेव सायणः प्रथमं ब्रह्मणं व्याख्याय 
ततः परं तदनु्षारेण ऋचां व्याख्यानमारेमे । आद च भाष्यारम्भे- ‹त्राक्मणख मन्त्र 
व्याख्यानोपयोगिचात् आदौ बराह्मणं आरण्यकाण्डसदहितं व्याख्यातम्, अथ तत्र तत्र 
बराक्मणोदाहरणेन मन्त्रात्मफः संहिताग्रन्थो व्याख्यातव्यः! इति । तदत्र अस्म- 
त्सिद्धान्तः सायणीयसतम्प्रदायविरुद्ध इति षादः सुबोधः । मीमांसकास्तु न कापि 
मन्त्रसहितानां व्याख्यां चक्रुरिति श्रुयते, न वाऽस्त्यवसरः । ब्राक्षणवाक्यान्यादाय 
तदनुसारीणि स्मृतिवाक्यानि वा कविदालोच्य वाक्याथनिष्कषाय समीचीनः पन्थाः 
परिकल्पितो मीमांसकैः । तेषां धमंजिज्ञासा भुख्या, न मन्त्राथेमीमांसा । अत एवं 
न कैचिदपि पूषेतन्त्राचायः बेदसंहिता व्याख्याता, व्याचिख्यासिता वा । घत्रकारो 
जैमिनिने प्रवृत्तो मन्त्राथमीमांसायाम् । न वा शयरखामी तद्धाष्यकारः । नापि भदु- 
पादाः । किमु वक्तव्यं अबांचीनेर्मीमिां सैनं चिन्तितमिति । उत्तरत्र प्रसक्तौ मीमांसक- 
सिद्धान्तमधिषृत्यासि वक्तव्यमियेताथतैव विरमामः । धर्ममीमांसकानां मन्तरार्थ- 
मीमांसायां आदरोऽधिकारो वा शश्षविषाणसोदरतां भजत इत्यत्र सङ्घेषः । परि- 
इतोऽविचारित-रमणीयः कनिष्ठ आक्षेपः ॥ 

अथ सायणीयमाष्यगत-गुणदोपसरणपुरस्सरं बेदाथबिचारप्रृत्तानां सायणो न 
केवरलमल्यन्त सुपयुक्तः, अगि बनिवाये एवेत्युपपाच सिद्धान्तपक्च माचक्ष्महे । भरतखण्ड- 
गत-नानािषयवा्तव्य-वबिद्रन्मण्डलीपाण्डित्य-निमेथितं वेदाथसार मुपादाय वेदान् व्या- 
चख्यौ सायणः । महानयद्टुपकार उत्तरकारिकवेद विच्याविचारिणां हदय संशयम् । षद् 

पाठसदहितानां संहिताखयमन्त्राणां व्याख्यानावसरे बहबोऽनधो विषया उष्टिख्यन्ते- 
आचीनप्रमाणग्रनथवाक्यानां उदाहरणं, विबिधान्येतिद्यानि, निषण्डुः, षक्तमन्त्र-पद-वत्सष्चः 
दायानां अथः, कचिद्थोन्तराणां सम्भवः, रचां छन्दोव्याकरणखरप्क्रिया-इत्येवमादिषु 
सायणीयमाष्याुगृहीतेषु सत्खेव, तत्परं तात्पर्यगुणदोषविचारस्यावकाशः सम्भवति । 
अथेविचारश्ल्यैरपि बैदिकैरण्ययन-पारायणपरैः पदपाटयुक्ताः सहिताः कण्ठाः एवा 
न चद्रक्षिष्यन्त सायणभाष्यस्येव नाभविष्यदबकाश्चः । एवमेव सायणीयमार््य न् चेदू 
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अभविष्यत्, अन्धकारबन्धुरो दुरवगाद एवामविष्यत् बेदशब्दसथ्ुदायोऽखाकम् , 
बेदगुप्ताथपक्चपरीक्षाऽपि दुषेटाऽमतिभ्यत् । तसात् प्ररसनीयः कृतक्नतया प्रयोजन- 
भरिमा सामान्यतः मन्त्रपदपाठ-शब्दङूपवतार वाक्यान्बयप्रसङ्गेषियले विस्तरेण । 
धरं तु याक्ञिकपारम्यं द्रदयितु प्रदृत्तऽसिन् व्याख्याने शिद्रबहुलः खप्रयोजनयापि 
अनावहयकः अनृजुः पन्था; स्फुटास्फुटरहस्याथमन्तरेषु कमेपरतया व्याख्यानाय अबव- 
छम्वित इति पुरस्तात्तत्र तत्र मन्त्राथेभ्रिचारेपु स्पष्टीभविष्यति । अयमप्यकिश्चित्करो 
लोपः सायणीय-भगीरथप्रयलसाधित-बेदमन्त्रतात्पय पेक्षया । कीदशं मन्त्रतात्पय साधि- 
तम् १ सर्वेषां मन्त्राणां प्राधान्येन कमेषु विनियोज्यबं अथीत् कमांङ्गतं अत एव कर्मेक- 
परत साधितम् । अथ किं फलितम् १ वेदानधिकृल यत्पुरातनमेविद्यं तदसत्, वेद्- 
पावनतया; प्रतिषठैव॒निर्भूलिता, अध्यात्मतत्छ-देवताखरूपसाक्षात्कारादि-बहुरदसय- 
निक्षेपो बेदरारिरिति विश्चवजनीनविश्वासख निराधारता । निगभागम-पूराणेतिहासो- 
द्धोषिता वेदमूरकातिगहन-तपोज्ञाननिष्ठा-रहस्यादि कथा सवांऽपि बह्याण्डपरिमाणकल्पा 
कारपनिकी केवरं गाथा । नेह अध्यातमनिः भ्रेय्ादिकं द्रष्टव्यम् , तत्त॒ बेदान्ताख्याषु 
उपनिषत्पु । मन्त्रातमके मूलेदे कमेसाधनमेव रक्षणीयम्, येन विविधं धनं बरं 
रजाः पशवः; गवाश्चादयः पृष्टिः तुष्टिः दिरण्यं भूयाः विजयः अरातेषधः तद्धनहरणं 
प्रतिस्प्भिनां निन्दकानां विनष्टिः एवमादिफडावरा्धिः सिद्धति । एतादश्चफङ- 
श्राघ्युपायभूतो यामो बेदे विधीयत इति स्षायणीय-मन्त्रन्याख्य(-बलावलम्बनेन नव्याः 
पराचीनर्षीणां पथग्जनतां निर्णेतु प्रवृत्ता इति कथमिदं अन्याय्यं भवितुमरति१ यदपि 
खल्पश्चः सायणेनाङ्गीषता अध्यात्मतक्वसत्ता मन्त्रेषु, यद्यपि तख महर्षिषु पूज्यताबुद्धिः, 
देवतासु अहिवप्रययः, मन्त्रेषु पावनव-वीयेच्वादिविश्वासश्चासन् । तथाऽपि प्रतीच्याः 
बेद्बाद्यास्तददुयायिनो नव्याः भारतीयाश्च, सायणो व्याख्याता खीयकालिक-मूद- 
विश्वास्तभागखामीति पूर्वाक्तपरप्रययनेयताविशिष्ट-मनीषारूपस्तस्यापराधः न्त्य इति 
ओौदारय प्रदशयन्तीति नेदमाश्वयेम् । तेन हि महालुपकारः तः सम्पूणेबेदव्यारूयानदानेन । 
यतो यावदपेश्चं खकल्यनासिद्धान्तस्य सामग्री सम्पादिता । प्र तु पशयुप्रायजीवन-सुख 
मोगेश्वयप्रसक्तानि अहङ्कार-ममकारमूलक-दषणपोषणादिमहाफलानि याश्गिककमाण्येव बेठ 
वासपय॑हृदयमिति सदस्ताधिकप्रक्ते अयुताधिकमन्त्रे ्रमकोके निरंजं निर्विचार निभेयं 

` भ्रतिपादयन्टयेषैे पूर्वेषामर । तथा सति, तेषां मतं पूषैतन्त्रसिद्धान्तं वा रै्रगीता- 
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५‹स्शच॒वेदेरहमेव षेधः बेदान्तडदेद बिदेव चाहम्" इति वेदपारम्य्रुदधोषयन्त्यपि 
देट्चान् बेदवादरतान विपश्चितो निन्दवीति किमत्र चित्रम् १ ` 

अथास्मत्पक्षस्सारत उपन्यस्यते । ऋग्वेद एवात्र विचारबिषयः । अन्येर्षां 
वेदानां स्थानं अन्यत्र विचिन्त्यते | मन्राणां रहस्या्थो वतेते । स एव बेदष्क्तानां वैदि- 
कयजनसख च आन्तरः परमाथेश्च भवति । अनेन सायणप्रतिपादितो वेदानां बाद्यार्थोऽ 
खाकमभिमत इति प्रतीतं भवति । सायणव्याख्या कचित्पदसख वक्यख क्रचोषा 
खीयकमेपरतासाधनायापि नोपयुक्ता भवतु, नाव्या वा भवतु, कतिपयेषु सकेषु 
तेन निष्पीडिता अर्थां असङ्कता वा मबन्तु । तथाविधानि खलानि यथावसरं दक्षे 
पिष्यामः । परं तु इदं सषेमसाकथुपेक्ष्यम् । विस्तरश्च्तत्र तत्र अर्थानुपपत्तयो दश्य- 
माना अपि समासेन वदहिर्याग-तदनुरुद-देवतादिपक्षसमथेकं तदीये मन्रव्याख्यानमत- 
मभ्युपगच्छामः । मन्राणां आन्तराथेस्तु गुरः, यख बाह्याः कश्ुकवदवतिष्ठते । आर- 
ण्यकसहितानां ब्राह्मणानां युगादत्यन्तप्राचीनं मन्रद्रषटणां युगम् । तेषां गहनतव विदां 
गूढभाषया गोपितानां गोप्यानां कोश्च कऋरम्रेदः । तेषां कऋक्घक्तानां सुदायमेव ऋणे 
दसहितामाचक्ष्महे । तानि पनः क्तानि नाखत्परिचितानीष कवथिखानीति बोध्यम् | 

प्रत्युत, साक्षात्कृतधर्माणां ऋषीणां श्रवणादशंनाच्च निगेता ऋचो मन्रद््टय इति 
चिरन्तनं व्यपदेश्यं भजन्ते । प्रादुरमावप्रमावतः रब्दतोऽथेतः नादपरिप्पन्दविद्चेपतश्व 
मन्राणां वीयेवक्वं दृष्टफलकलं च सुप्रसिद्धे । क्रवेमेब्रदरष्ट रन्येषां च पूरुषाथसाधनायालौ- 
किकोपायभूतो मच इति प्राचामाचार्याणां मतं असद्भिमतम् । एषां मन्राणां द्वावर्थौ 
मवतः इति प्रागुक्तम् । तत्र॒ अन्तरथं आन्तरङ्गिक आध्यात्मिको वा परमाथेसलयः । 
इदं च रहस्यमृषीणां विदिते, तच्छिष्याणां च । ये च गुरुभ्यो महर्षिभ्यो दीक्षां 
रस्ष्वा अन्तरङ्गललोषनसाधनादिभिः अन्तयंजनाय शिक्िताः । देवेभ्यः खीयं सवेखं 
समप्ये तैः प्रतिदत्तमादाय अध्यात्माभ्युन्नलया अथिरोकाधिदेवतसम्पत्ति प्रापुः ॥ 

अन्योऽर्थो बाह्यः स्थुलञ्च जनसामान्योपयोगायावयितः, देवताराधनाथं मबु. 
हरीयमानेषु यागेषु प्रयोजनवान् भवति । रएवं अथेद्वयवान् प्रयुक्तः शब्दो म्रेषु । 
स चोपाय आवश्यकोऽभूव्, येन वेदरदयन्ञानादिकं अनधिकारिभ्यो रक्षितम् । अपक; 
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पैस्कारश्चल्यः साधारणो जनः अज्ञानाद् दुर्विनियोगाहय वषिपततिशरणग्यतां मा गमदिति 
एदस्याथंस्सात् संशय गोपितः । कथं नु खलु अपरिपकं दुरं जनसामान्यं अध्यात्म- 
निष्यंवसायं आत्माथजीवनाय देषाथ॑श्षरीरयात्रायै वा साधिकारं मेत् ! 

एवं अथद्रयवच्छब्द प्रयो गव्यवस्था विचारपूषेकं साधिताऽपि अनायासेन खभा- 
बरतो निष्पादितेति बोध्यम् । विचारपूर्विका प्रयोगव्यवसेति चेत् कथं खमात्रतः भ्रम- 
विरहं साधिता खादिति वक्तु युक्तमिति विरोधश्चङ्ना मा भूत् । अत्र आदिकालिकमाषा- 
घछरूपोदयोपचयान् विग्रशेम । यद्यपि चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिरिति मह।माष्यत्राक्या- 
नुमारेण जातिक्रियागुणद्रव्येपु बा जातौ वा शब्द; सङ्कतितो मवति, तथाञऽपि आदि- 
काटे मानुषाणां मापा न यद्च्छया सङ्केतमूला अथेप्रत्यापिकाऽभूदिति मन्तव्यम् । 
ष॒ च सङ्कतः नियतच्ब्दाथंसम्बन्धरूपः इश्वरेच्छयेके । अध शब्दख अवमे नियतो 
ऽथः इलयख सारांशाभिप्रायः । यथपि शब्दाथसम्बन्धो नियत इति व्यवहारतिद्धः 
तपषम्मतोऽङ्गीकतैव्यः, तथाऽपि महाजनैः तेषां प्घखै्वा सम्भूय अख शब्दस्य अयमर्थ 
हति सङ्कतो निर्णत बहोः काठादागतः इति नोपपनम् । ब्ृद्धपरम्परागतः सङ्खेत 
ैश्रेच्छा वा भवतु, महाजननिर्णीतो वा भवतु, उमयथाऽप्यजुपपत्तिरैऽ्यते निरङ्कशख 
थटन्छानिगेयद्य निगक्तिकखासम्मवात् । नियतस शब्दाथंसम्बन्धख सूटवादव सङ्क 
तसिद्धिदर्टव्या । साख्ल-लाङ्गर-खुर-कड्कद्-विषाणथसूपे गोशब्दः सङ्केत्यते । असि- 
र इदं गोषद प्रयोक्तव्यमिति न केनापि नियमो विहितः । यदनुसारेण सिद्धः 

षङ्कत इति शक्यं वदितुम् । खूटवात् सिद्धः सङ्केत इदयत्र न कखापि खाद क्षेपः । कर्थं 
पुनर्नियतष्मर्थेषु रूट शब्दा इति न्याय्यः प्रन्नः । रुूटिनाम नियता प्रसिद्धिः । 
ुण्णे षर्मेन्यम्यासव्रलात् प्रसिद्धो सयां, नियतवं प्रयोगाहुल्यादनर्थान्तरं भवतीति 
नोध्यम् ॥ 

कथं तर्हि नियतः प्रयोगविशेषः रुग्धप्रचारो मवति, किं बा मूलं निर्दिष्टख निय- 

तप्रपोगख १ अखोत्तरं शब्दमूल-खरूपज्ञानायत्तं वक्तव्यम् । - बाह्याम्यन्तरेन्द्रियाथायनु- 
भवानां क्षारीराभिवायुषयोगज-निर्माथेन नाडीप्रत्युद्ोपखाविष्कृतिरेव मानुषी षाक् ओो- 
ग्र्या अर्थोद्धोधाय प्रभवति । आदो पुरायुगेषु मानुषी भाषा न सङ्केतपदं आरूढा ॥ 
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सामान्यजनानां बहिध्ुवनप्रयक्षानुभवानां, वथा महर्षीणां आम्यन्तरसाक्षात्कार-दश्चन- 

भवणाद्यनुभवानां च शारीरकनाडीप्रत्युद्रोधस्य कण्ठध्वन्यात्मना निगमनमेव पुराका- 
रिक-मानुष्यकभाषितमिति ग्राह्यम् । बहिरन्तर्वा कसिभ्प्यर्थेऽनुभूते, तद्वादिण्या हृदय- 
सया बुद्धया (अप्राहृतानां) केवलनाडीमयान्तःश्षरीरखया कयाऽपि प्रज्ञया (प्राकृतानां 
वा,) प्रेरिता प्रतिबोधाविष्कृतिः अकारादिवर्णारिमिका वागिति कीर्यते । नानन्तर- 
काटेष्विष अस्मिन्नर्थे अयं शब्दो वतत इति बुद्धिः सङ्केतः परिनिष्पन्न आचेषु युगेषु + 
प्राणिनां यथा “जायते अत्ति" इयादिषद्भा्रविकारो लोकसिद्धः, तथा भाषाया 
उदद्धबाभ्युदयादिषु प्रदत्तेषु रब्दाथंसम्बन्ध-नियमजन्था रूढिः सिद्धा भवति । पश्ष्म- 
विचारसपेक्षोऽय विषयः माषातक्छविदां सुगमः । अन्यत्रासाभिः ^“स्फोटसिदि- 
रकाशे विचायंत इलयत्र याबदवश्यं सारांश्चमेव त्रमहे । वेद्युगे प्राणवीयेसम्पन्नः 
शब्दः धावथेमजहत् खजातिगुणादिकं प्रयाययन् एष प्रत्तः । एकसिन्नर्थ बहवः 
चब्दाः एकख श॒न्दख बहवोऽर्थाश्च पदानां यौगिकलादेव प्रयोगवल्ञात् परिनिष्ठिताः । 
असदव हेतोर्धातूनां बहथेखं भणन्ति । संयोगो विप्रयोगश्च साहचयं विरोधिता 
प्रकरणम् "` इत्यादिभिर्वाचकते नियते, व्यवहारसोकयं सम्पादितम् , अखारङ्कारिक- 
शासनस्य मूरं वेदे द्रष्टव्यम् । यद्यपि वैदिकपदानां प्रयो गवज्ञात् काचन रूदिश्च निष्पन्ना, 
तथाऽपि यौगिकं न केवलं न व्याहतम् , फं तु तदेव शब्दख प्राणवद्वयितम् । 
अपरं च, गलयर्थादिषु धातुषु शतश्चो वतंमानेषु वस्तुतः गतिविरेषादिष्वर्थष्वेव वतन्ते + 
यथावा सम्प्रति सेस्कृतमाषायां व्यवहारे “ध्रा्ञणं भोजय, गां चारय इति वक्तव्ये, 
चरण भोजने समानधावर्थे इति कला ब्राह्मणं चारय, गां भोजय? इति अविद्चेपण न 
भ्युञ्ज्महे । एवं विशेषतः पदप्रयोगवेशिष्ं द्रटभ्यम् । वैदिकपदानां समानधावर्थानां 
बकष्मो मेदः प्रायेण विनष्टः इलयद्धा । तथा बहुखलङ्कशचलपरीक्षणेन यावष्वन्धानि 
ग्राह्याणि । एब व्यवहारसौलम्यसम्पादिकां काश्चन रूटिं प्राप्तान्यपि वैदिकानि पदानि 
प्राधान्येन यौगिकान्येवेति अत्र भवति रदस्यां छः । अग्रीन्दरादीनि पदानि देवताविषषेषेषु 
रूढान्यपि बहु खर्प गुणवाचकानीव प्रयुज्यन्ते । “अङ्गिरस्तमा' “इन्द्रतमा इय 
दयः शब्दाः पदानां योगिकवं द्योतयन्ति । यानि संह्ञाप्दानि शूढानि, तान्यपि गुण- 
वशिष्यं व्यञ्जयन्ति । एतादृश्ची वेदमाषादशेष अनन्तरूालेषु सस्छृतमाषायाः श्ेष- 
बाहुल्याय अकरिपष्ट । बेदे अयलसिद्धः कचिद् क्षो ब्हरथा वा प्रायः शब्दः | 
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संस्कृतभाषायां तु प्रायो बुदिषूैकं निष्पाचन्ते शिष्टाः शब्दाः । एवं कऋमेदसहिता- 
भाषाया आद्या दल्ञा क्रचां द्वथेतासमथेनाय अनुहूराऽभूदिति बोध्यम् ॥ 

सैषा किल तेषां ऋपीणां ऋरमाषायाः प्रक्रिया । यथा मन्राणां अन्तवेहिशाथः 
शक्योऽमवदुपपादयितुम् । यथा स्थूलो बाह्यशवाथेः प्राहृेतान् पदाथान् आवेदयति, 
-तथा आन्तरः षकष्मोऽथेः आन्तरङ्धिकान् आध्यासिमिकान् प्रृतिगतोत्तमांश्ञ-सम्बद्धान् 

-गूढ मत्रान् लक्षयति । यतो बाह्या साऽपि सत्ता आन्तरसत्तायाः सङ्केतभूतेति प्राचां 
आसीद् दृष्टिरिति पूर्वोक्त मधरधेयम् । नेयं केवरं बेदर्पीणामेव वहिथुवने सङ्कतबुदधिः 
आसीत्, अपितु अन्यत्रापि भूमण्डले मानुष्यकख आदिमायां दशायां परिदहर्यमाने 
स्थुरे जगति सङ्कतदृष्रिरसीद् इत्यवगन्तव्यम् । यदि परावृत्तपंज्ञोधनमतव्ररेन पर्या- 
सोचपेम तदा निस्संशयमिद मवरगनं खात् । अ्रधुनातन-विज्ञनाम्युदयावसखापेक्षया 
-अपक्ता प्राकृतदश्षा मवतु नाम सा आद्यानां मानुषाणां, भवन्तु वा ते यथाजाताबसथायां 
निष्टिताः, भवन्तु वा पुनस्ते वाणिज्यव्यवसायादिषाते प्राप्ता अप्र्ना वा - इदंतु 
सयत्र तेषु पयामः । तखां आदिमावसायां मानव सङ्कख गाढा देवचिन्ता, साम- 
यिके धर्मे भावनावरं अतुस्यं, देवतास्तिक्यव्यापारेषु कथचन अशिक्षितः सहजगोधः, 
भवनप्रश्ञास्यसनाथं अन्तस्मत्रेदनं वा परिदृश्यते । यदा कालपरिपाकवक्ञान्मानुष्यके 
तनि विष्ट मतिः भिचारश्चीरता धीव्यवसायश्च पदं लमन्ते, तदा बौद्धं ग्यक्तिखातश्य- 
युगं प्रवतेते, नित्रतेते च अन्तस्संवेदन-अिक्षितमोधभायनाप्रधाने साङ्केतिकं युगम् । 
तच्च निद्रत्तमायं प्राहृतं बा युगे साङ्केतिकं ब्रूमः । यतः समस्तं बाह्यं वनं पृथक् 
कृत्लक्षश् अन्तरखय प्रपश्चख सङ्कतभूतं विसोकरितम् । नेह सङ्कतपदं शाखमयोदानुपरारेण 
शब्दाथंसाक्षात्सम्बन्धरूप-वृत्तिपदवेदनीयं देश्वरेच्छापरं वा प्रयुज्यते । सामान्यार्थे 
रोकव्यवहारसिद्ध प्रायशो गौण्या इत्या लभ्ये रक्ष्यलक्षणप्म्बन्धे प्रयुज्यते । यथा 
आयुत मिलयादौ धृतं बस्यमिति बिवक्षा पूर्वेषाम्, तथा अश्वादयः बलादीनां रक्षका 
-मवन्तीति सङ्केताथेविषरणे स्पष्टीभविष्यति । तस्मात् आदिपुरुषाणां सर्वाणि षस्तूनि 
समे च जगत् (से तेषामाचाराः, सामायिकधमेः, सघुदापिकोस्सवाश) सङ्केतभूतानी 
त्युक्तेरय माशयः । यो यः पदार्थः स्थूलरूपतया षहिरवयितः तख तख सष्ः 
अरतिरूपकोऽन्तर्थो बतैते, यसव दवष्मख बां स्थूरं सङ्केतपदवाध्यं ब्रुमः । सङ्खेतायै- 

0 [३ 
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निर्णयस्तु भूयो वैदिकपदानां यौगिकलादेव भ्यते ! कविद्रोण्या इश्या, कचिन्मभेषु- 
भश्रद्तां देबतादिदश्चेनविधानिवेणेनाद् अवगतेर्बिम्बविशेषैश्रेयलम् । सङ्केतव्यवस्थां 
अधिङृलय पुरस्ताह्ितीयखण्डे विचारः प्रसङ्कथते ॥ 

बदिः सर्वं मन्तरर्थख सङ्केतभूत मित्युक्तम् । तसाद् बहिर्यागोऽपि सङ्कृतो भवति 
अन्तर्थजनसख । तर्हि प्रथमं यागख सङ्कताथं प्रतिपाद्य ततः परं साङ्कुतिक-समयानु- 
सारेण के वा लोकाः कानि खरूपाणि दवानां व्यापाराश्च इत्यादीनि विचारयामः । 
चारो भवन्ति याग द्रुख्यांशाः, यजमानः, क्रविजः, दरव्यलयागः, फङानि यज- 
नस्य चेति । तत्र यजमानो यजनाय प्रवृत्तः मूर्तिमान् जीव आत्मा । ऋविजो याज्ञि- 
कानि कर्माणि यथाखानं यथाकारं निवेहन्तो यज्ञख प्रारम्भात् समाप्रिं यावत् यजमानं 
उपङर्मन्ति । ऋतौ कारे यजन्ते यष्टारः इलवयवाथं उपपद्यते । होत्रध्वयूदात्- 
्ह्माख्याः चलार एषां गणाः सोमयागे । एकेकसिन् चतार ऋविजस्तस्मात् ते षोडश 
भवन्ति सर्वेऽप्याहुय । असख विस्तरस्य इह अनुपयोगात्तेषां प्रधानर्तिडनान्नां पदा- 

थेष्टिखनदारेण तद्रवापारान् गूढाथेपक्षे व्याहरिष्यामः । चतुर्णा गणाना माचो दोत्- 
गणः; । ऋचः शंसति होता । क्रग्मिराह्यानं देवानां अनेन निष्यते । तम्माद्ाह्याता 
होतेयनर्थान्तरम् । देवीं वाचं आषिष्डुर्वाणानां तचां उच्चारणात् देवानुपलापयति 
सः । अन्तयेजने सुगमोऽयै भावः । तादशो होता देव एव न मानुषः पुरोहितः 
देवमेव यथायथं पुरोहितं मन्यन्ते ब्राह्मणानि । त्रीन् भूरादिलोकान् पुरोधातुन् अम्नि- 
वाय्यादिल्यान् पुरोहितांश्च याङ्ञिकाः पठन्ति । तथा च रेतरेयिणः समामनन्ति- 
“शो ह पै त्रीन् पुरोदितान् त्रीन् पुरोधातुन् बेद स बाह्मणः पुरोहितः" (य. त्रा. ८-२०) 
देवानामेव वस्तुतः पौरोहियमिति यो जानाति तखेव मानुषख पौरोदित्याधिकार इति 
मापः । एवं कमेतच्रपरेषु ब्राह्मणेषु तत्र तत्र ज्ञानेकगम्यानि रहस्यानि निकिप्तानीति 
निदशेनमात्रमत्र प्रसक्तिवशात् घचितम् । अत एव अप्नि ("पुरोहितं देवं फविजं 
होतारम्” गायति आदिवेदसयादिमा माधुच्छन्दसी मब्रदषटिः । स ह्यभरर्देवानां दतः 
भर्येष्वमययं इति रतछरलो बेदे गीतः ॥ 

अध्वयुर्ितीयः यजुतेदाधारः, स हि यजुभि्याजयति यन्ञतश्रानुसारेणाःयान् 
ऋलिजो नयति, यजनक्रियानिवोदयी क्रियाद्षः तदधीनमेन सवथा यज्ननिर्वैतेनम् ॥ 
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अयमपि देवो मातरिश्वा वायुर्येन जगत्प्ाणिन स्ैक्रियाणां सम्भवः । अन्तरर्थः सुगमः 
श्राणदेवपरः, सवेदेवताकायानुङूलक्रियां अन्तयेजने साधयत्यन्त रध्वयुवायुः । यथपि 
अष्वर्ब्दो यद्कपयोयवेन प्रसिद्धः, तथाऽपि अवयवा्थमजहव् अध्वानं राति दत्ते इवि 
आत्रारूपतयाऽध्वरो वण्यते वेदे । तथाविधमध्वरं गच्छति कामयते वा अष्वयुः क्रिया- 
दधः । सर्वेषु देवेषु छलियेष्वयमेव अप्वरपद्-वाच्ययात्रायां स्ेकायेनिर्वादक! ॥ 

उद्वाता- साम गायति । अयं देवान् आनन्दयति सान्नां गानेन । गूदाथंपके, 
अयं आदिल देवः; उद्धीथेन सबेदेवश्रीणनेन गानेन खरन् यजमानख विविषसङ्कटा- 
पायदोषादीन् निवारयन् तं खद्यं विधाय सथ्ुन्नयत्यमृतं सयं आनन्दम् । अन्ते ्रह्षा- 
स साध्वी सवंशापि यज्ञकमं-करापख, ददायसुक्षां कमंणां प्रवतने, यथाकालं अनुङ्ञाशरं 
उच्चरति सथाने, न स्थानाच्चरति, मौन मासाय आकमेपरिसमाप्नि मषरतन्र-क्रियालोष- 
न्यूनातिरिक्तेम्यो रक्षति या्ञिकं कर्मेति ब्रह्मार्सिज्य-सक्षेपः । आन्तरस्तु भावः 
सुषटः । निरावरणः स्पष्टश्च सङ्केताथः । अयं च देवो मन्राणां अभिमानी, म्रा 
वेदे ब्रह्मणीति प्रसिद्धिः । अत एव ब्रह्मणस्पतिमेश्राधिदेषता । छन्दसां मन्राणां मूल- 
्रकृतिः प्रणवः अजुज्ञाक्षरपदेदनीयः ओङ्कारपदबाच्यः स एव सवेमवरप्रादुर्माब-मूल- 

स्यानमूतां आधां वाचं आविष्करोति । तसखात्तदायत्त-समस्त-देवतमन्राधिदेवता ब्रह्मण- 
स्पतिरेव आदौ अन्ते च स्वेत्र परमेण मौनेन यजमानयस्यान्तयेजनं एकेन अषरेणानु- 
गृह्वातीत्यवगरतन्यम् ॥ 

अथ द्रव्याण्यपि सङ्कुतभूतानि ग्राह्याणि । यथा कऋविडनाम-निवंचनादिभिः 
तेषा मन्तय॑जने देवतादि-सङ्कतार्थो ज्ञायते, तथा कर्मणि देवेस्योऽप्यैमाणानि द्रव्याणि 
यजमान-खभूतानि धृतादीन्यपि सङ्कतात्मकानि अवयवार्थायुगमाद् अन्वेतव्यानि । गौः 
इति धेनुः रहिमनाम च भवति । तसाद्व्यं कान्तिमत् प्रकाश ज्ञानरक्षणं बोध्यम् । 
गव्य-धृत-हविरादय एवमेव देवाथं दीयमानाः यजमान-खभूताः ग्राह्याः । उष्म-दी्य- 
थात्समानधातोर्निष्पन्नानि धृतधमंशणिपदानि । “धृतम् अन्तःप्रसादरूपः प्रकाशः 1 
दाने अदने च वतेते जुहोविर्धातुः । यदीयते यजमानेन देवेम्यः, यच देवानां आख- 
भूतेन मर्येष्वसरासु प्रथमजेनामत्येन अभ्निना अद्यते, तद्धविः स्त हवः । एवमन्यानि 

- 
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द्रव्याणि बाह्यानि यजमानोपार्जित-ल्ञान-क्रिया-सुख-मोग-साधनानां सङ्केत-भूतानि 
देबेभ्यो दीयन्ते ॥ 

एवे फलान्यपि सङ्केताथ-वेदनीयानि भवन्ति । कमंफलात्मकः गवाश्वलाम 
शश्वत् कीलते । गौः प्रकाशलक्षणं क्षाने, अश्वश्च बलोपलक्षणं क्रियाशक्तिसामथ्व 
सङ्केतयतः । अन्यानि वैदिकपदानि सङ्कतार्थषु वतन्ते । यत्तः सर्वोऽपि साङ्गः सङ्क 
तार्थेषु ग्राह इलयाबेदयितुं उक्तान्युदाहरणान्यलम् । एक्तमनश्रखपदानां यौगिकं चेतन्मतं 
पोषय तीत्यवधेयम् । अन्यानि कानिचित्पदानि अन्तःकरणसम्बन्धीन्येव प्रथन्ते । 
कमपरतया मच्राणां व्याख्याने बहुत्र बाह्य-स्युलार्थोपपत्तिदुषेटा । अन्तरं त॒ सर्वत्र 
सुतरां उपपत्तिरिति पुरस्ता दन्यत्रोदाहरिष्यामः ॥ 

वेदसङ्केताथे-पक्षोपन्यासः समासेनाधियनह्नं समाप्तः । अथाधिरोक पश्यामः । 
तत्र प्रथमं त्रयो लोकाः भूधेवस्पुषरिति व्याहृतित्रयेणामिहिताः । भूरिति प्रथ्वी, यव 
शयन्तरिकषम् , सुव इति दयौः खर्गापरपर्याया । तदष्वं मह इति चतुर्थी व्याहति इदव्- 
दिवमामनन्ति । ततः परमपि जन-तपः-खलय।ख्यासिस्रो व्याहूवीरङ़ृतक-लोकत्रयाभि- 
धायिनीः कीतेयन्ति । यद्यपि वेदे सप्तष्वात्मके स्वं सदस्तु वा, स्ततखातिमिका 
बरह्माण्डग्यवस्थेति सप्तधा सत्तां चित्ति शक्ति चिच्छरफि वा लोकान् रोकाष्यक्षाब् वा 
सप्तसानवः सप्तसिन्धवः सप्चखसारः सप्ठरहमयः सपतषय शयामनन्ति, तथाऽपि प्रथमं 
भूरादिव्याहृतित्रयरधितं लोकत्रयं तत्सम्बन्धिनीदेवताश्च शश्वत् कीतेयन्ति । यतस्य इमे 
लोकाः पृथिव्यादय एव प्राधान्येनासाकं सम्बन्धिनः, ऊषवे-लोकापेक्षया सन्निष््टाश्च 
भवन्ति । शदं च त्रैलोक्यं अपराधेमिति व्यपदेशं भजते । अत एव नेदिष्ठं धबोऽधि- 
छातारं अग्नि भूयस ऋचः स्तुवन्ति । सर्वेषाम त्रैरोक्यख देवानां राजानभिन्द्र 
भूयिष्ठा ऋचः कीतेयन्ति । एतेभ्यो लोकेभ्यो देवेभ्यश्च परस्तात् परमे परार्थं भ्राजमानः 
शयं एक एव सर्वेषां देवानां लोकानां च देवः वेदे प्रतिपादितः, यमधिगन्तुं सर्वाणि 
तपांसि तप्यन्ते, यज्ञाथ इज्यन्ते । तत्तादृशं भगवन्तं सवितारं स्तुवन्य ऋचः खल्प- 
सङ्कथाका एव भवन्ति । असदीयत्रेरोक्यदेवा एव प्राधान्येन यज्ञमागखामिनो भवन्ति ॥ 

आर्षोऽयं त्ैरोक्य विभागः भूमिरन्तरिक्षं ्ौरिति । इदं च यायं ुवनव्रयं तत्सदशषख 
अन्तरख त्रिकख सङ्केतभूतं अवगन्तम्यम् । तत्र भूरिलययं रोक! भौतिक इन्द्रियाथेः 
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अभ्नमयाख्य-स्थूलजाग्रतह्ञाबिशेषभूमेः सङ्केतो मवति । बदिशेवनानपेक्षख खतन्त्रतयाऽ 
असितस्य शयुद्धमनस्त्प्रधानख प्रज्ञाविशेषख द्यौः सङ्केतो भवति । उभयोर्घाबाणथिव्योः 
अष्यवर्तीं उभयोरन्नमय-मनोमय-प्रज्ञाविशेषयोः सन्धिभूतः प्राणः प्रज्ञागर्भितशक्तिविशेषः 
श्चुव इदयन्तरिधण सङ्केतितो मवति । एव अन्ञ-प्राण-मनस्त्वानां विलसितान्येव अध्यण्डं 

अधिपिण्डं च भूधवस्पुवरिति व्याहृतित्रय-प्रतिपादितं त्रैलोक्यं इति लोकसङ्कतसार- 
भ्याहार इत्यलम् ॥ 

अथ देवानधिकृलय, विश्वां प्रकृतौ अस्माखन्तर्वा बहिर्षाण्डे बा यानि चक्ति- 
विलसितानि सृष्पादिकायेनिर्वादीनि लक्ष्यन्ते तानि सवोणि देवानां षतेनानि भवन्ति । 
अथौत् देवास्सगे शक्तिविशेषा इत्युक्तं भवति । स्थलपश्े न्द्रः पजैन्यात्मा देवः, 
सखायत्तस् मरुतो वायव्याः, रयसतेजःपिण्डमण्डलात्मा, उषः अरुणोद्यखरूपिणी, 
अभिरूष्म-तेजस्तश्वात्मको भूतेषु पञ्चसु ठतीय इति सामान्यप्रययः । अन्येषामपि 
देवानां खरूपाणि सन्दिग्धान्यपि कचित् कीलयेन्ते । यथा मित्रावरुणयो रहोरात्रास- 
कलम् । अन्तरथंखीकारे बेतेषां देवानां अध्यात्मङ़त्तिविरेषप्रेरण-पोषणःप्रकाशनादयो 
अ्यापारास्ततलाम-निवे चनादबगन्तव्याः । अपि च तत्र तत्र शरक्तेषुिखितानां तलद्- 
बुसान्वाख्यानानां सूपक-दषटान्तात्मकवया राश्षणिके व्णेने परीधिते, तेषां यथा्थ- 
शरूपव्यापाराः स्पष्टाः स्युः । देवाः सर्वेऽपि परस्येकसख देवस नामानीति निर्बि- 
बादम् । अपितुनते केवलं नामानि, शक्तयो मूतेयश्च भवन्ति परमख देवख । 
अभिनोम जडधियः सामान्यजनसख केवलं भूताग्निः, तेजस्तस्वात्मकं धममेषमें प्रातं 
भ्यं स्यात् । अथवा याह्खिकाभिः अमानुषः पुरुषः कश्चन यजमानलाभीषटदायिनां एकः, 
बस्यनुग्रदाद्रावः, अश्वाः, प्रजाः, अन्नं, यशः, कान्ता, कनकं एवमन्यानि च भोग्यानि 
सम्यन्ते । अन्तयैजनदीक्ितस्य गूढायेवेदिनस्तु अभेनोमनिवंचनानुसारेण दीपिश्स्या- 
स्मिङा देवतेवि विदितं भवति । देवानां प्रथमोऽय मस्मासु प्रबुद्धः । तख व्यक्ति- 
खरूपं मभ्रवर्णैभ्योऽवगम्यते । सोऽग्रे तिष्ठ् नययस्मान् परस्ताव् पुरोहितः । स दूतो 
देवानां येन पुरो गच्छता अध्वगामिना बयं देवान् यथाद्यान मधिगच्छेम । स प्ुखं 
देवानाम् । धुखमेव प्रथमं दश्यते, अन्यानि पुनः परखेकसाङ्गभूतानि दैवतानि षर- 
स्तात् सितानि । तसाद शरिञचखेनैव विश्वदेवतसम्प्राततिभेवति । स आसखं मवति देवानां, 
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असाभिर्येमाणं स्वं तेन धखेन देवाः खीड्षैते । स कनिक्रतुरस्मासु हदये । 
साष्यवसायय्रजञासूपोऽयं हदि सितोऽसायु । स साक्षात् स्ेदैवतप्रतिनिषिः दृदुशर्या 
निहितः । यदा सुपोत्थितो उलत्पुष्वैरेताः तदा यजमानख कतेग्यभारं खयं परिणय 
तस्य सवेखं देवेभ्यो दीयमानं यथामागं देवान् प्राप्यति । इदं चावधेयम् । सर्व 
अष्यण्डं अधिपिण्डं वा देवतायत्तम् , देवताखाम्यम् । अस्मासु प्रयेकं सङ्कीण च वतै- 
मानाः मनः-प्राण-अभ्नादात्तदवान्तरमेदाशांशाः ब्रह्माण्डोपादानाः त्क्षाण्डान्तभृताः 
बरह्माण्डाधिकारिकेषु देवेष्वधीना इति स्मतंष्यम् । तसाद्जमानेनाप्येमाणं सवं ज्ञान- 
क्रियादाक्ष्य-मोगसाधनादिक वस्तुतो देबखतयेव देवेभ्यो दीयते, यन्न कोऽप्यंशः यज- 
मानख वस्तुतः खीयो भवति, विश्वस्यापि देवखवात् । तसादन्ते यजमानः खात्मानं 
एव अपेयति । ब्राक्मणान्यपि कविदयुपं यजमानं आह । आलभ्यः पशुरपि यजमान- 
प्रयाम्नाय हटयामनन्ति । यजनेन सवाभ्यो देवताभ्य आत्मानमेष निष्क्रीणीते यजमान 
श्येवमथोनि वाक्यानि बाह्णेषु द्रष्टव्यानि । तथा चाहुरतरेयिणः (“यजमानो वै 
यूपः । यजमानः प्रस्तरः । अर्थि देवयोनिः । सोऽगदंबयोन्या आहुतिम्यः सम्भूय, 
दिरण्यशरीरः ऊध्वैः खं लोकमेभ्यति ।॥ ८२. ९.२. > कौषीतकिनिश्वामनन्ति “अग्री- 
पोमयोबां एष आसखमापद्यते यो दीक्षते तचयदुपवसये अग्नीषोमीयं पञ्चमालभते आत्म- 
निष्करयणो हवा तेन आत्मानं निष्क्रीयानृणो भूवाऽथ यजतेः (१०. ३.) इति । 
तथेव रेतरेयत्राहमणेऽपि ‹“सवाम्यो वा एप देवताम्य आत्मानमाङभते यो दीक्षत, 
अप्नः सवाः देवताः । स यदश्नीपोमीयं पश्चमालमते षवोभ्य एव देषताम्यः यजमानः 
आत्मानं निष्क्रीणीते” (२, ६. ३.) इति पठ्यते ॥ 

स एषोऽप्रिर्बिश्वषां देवानां दृतो यथां यज्ञभागान् यञ्जतां यलं भवति । 
स यजमाने प्रथमं प्राप्तजन्मा यज्ञे पुरोदितोऽग्रणीः, सर्वेशवरख सनातनङ्मारः, कामो 
हृच्छयः सवभूतानां ज्वलबुष्व आरोहत्यारोहयति च यजमानम् । एषमिन्द्रो मित्रः 
वरुणः सोमोऽश्विनौ मरुत ऋमवः अन्ये च देवा यथाख्यानं यथाधिकारं खानि कायाणि 
निर्हन्ति सवितुः परस्यैकख देवख । यसैतानि दवतानि बहूनि नामानि व्यक्तान्यङ्ग- 
भूतानि मूतान्यमूतेख । इह कानिचिदेषां निदशेनाथे धदाहरामः । यदि हृदि कषि- 
क्रतुरसाखभिः सप्तजिह्वः सप्तशराभाधिगामी मर्येष्ममलयंः सततगमनश्चीलः अतिथिः 
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भसा्चूषान्नः प्रखाय दिवमारोहति, दिवस्पतिरिन्द्रोऽपि शृहद्वलं देवानां दिव्वमनो 
मयापिराजः विदयद्धिरवरोहन् अभीष्टजीवनदानैः पजेन्यात्मना बपेन् धवा जीवनः 
भ्रकाश्चावरण-प्रतिबन्धान् इृत्रादीनसुरान् निहदय आशृतानि बन्धितानि च सलानि 
निरावरणानि निषटक्तानि षिधाय परं सयं भगवन्तं धर्यं साक्षात्कारयति ॥ 

सोमो रसाधिदेवता अगरतस्यानन्दख अधिष्ठाता । सर्गे सर्वेषामपि भूतार्ना 
यः सारांश्चः रसः आनन्दमयः तं अमरृतमादाय देवाः अग्रतज् भजन्ते । तसाद 
अग्रतान्धसां देवानां आहाराय खीयं सवक्ञान-क्रियाबर-मोगषाधनं सारांशं सोम- 
पदसङ्केतितं रस यजमानः सुनोखपेयति । तचामृतमानन्दं सोमपदवास्यं अन्नं भवति 
देवानाम् । अन्नादस्तु सवैदेवाखभूतोऽप्निरिति बोध्यम् । एवदुपपद्यते च ब्राह्मणप्- 
“सोमो चा अन्नं अग्निरन्नादः" इति । “अभिः सवो देवताः सोमः सवो देवताः” हयेवं- 
जातीयकख वाक्यस्यापि तात्पर्य गूढाथेपक्े सुगमम् । एवमन्येऽपि देषाः वरुणः सवा- 
वरणो विः समग्रपावनताविधायकः पापापनोदनः । मित्रः प्रेमसौहादंमरितया भाज- 
मानया श्चक्या बाह्याभ्यन्तरानुमवग्रेरणक्रियादिष्त्तीनां सवादख निष्पादयिता, सम्मदस्य 

(विधाता देव; । अन्वानि अतत्र तत्र यथावसरं देवानां खस्पाणि विचारयिष्यामः ॥ 
न केवरं पुमांसो देवाः ल्ियश्च देष्यो गीयस्ते बेदे । अग्रीन्द्रवहणादीनां शक्तय 
अप्रायी इन्द्राणी बरुणानीलयादयो देव्यः ! खतनव्रतया स्री-देवताथ काथन गीयन्ते । 
यथावा, अदितिः अखण्डखशूपिणी सबेभूत-प्रजृतिमोता देवानां आया देवी । इगा 
मही सरखती सरमा इदयाघाश्च लक्षणीयाः । पुंसां स्रीणां च देवतानामेष विरेषृः 
अवपेयः । कायाणां कारयितारथोदपितारो बा पुमांसो देवाः । कायाणां निवाहिकाः 
श्ी-देवता इति सङ्खहः ॥ . 

तदत्र अधियक्तं अधिरोकं अधिदैवतं च सङ्कतमर्यादावरम्मिनं वेदगुप्ताथसिद्धारन्व 
सङ्वेपेण व्याहाष्मे । यदिद मलयद्पं दिश्चात्रप्रदशेनमेव भवति, तदपि न्यूनं खादी 
सारतो षा नोदाहरेम युख्यानि वाक्यानि श्रीचरणानां बेदरहसाथदर्दिनां धति तानि 
इमान्यन्दितानि भवन्ति- 

अथ क इह वेदा्थसारांश्चः गुप्राथेदश्नाह्वभ्यते१ उच्यते । अयं प्रथमो स्यथ 
मवति । सलसामृतसख उ्योतिपोऽभिगमायोचम एव भख्योदेशः, यस्यानुरोषेनेव सरे 
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जैदाथा उपरभ्यन्ते । अस्लयेकं सयं, तत् प्रत्यश्वभूताज्जगदारमकसत्यात् गहनवरं 
धरतरम् । अस्ययेकं ज्योतिः, तच मानु्ञानप्रकाज्ञान्मदहीयो बरीयश्च असामान्याद् 
अमाजुषाद् दशेनश्रवणरिशेषाह्छभ्यम् । अस्ति च अग्रत, तदुदिश्यमानुषो जीव उद्वच्छेव् । 
वत्सम्पराप्तये अध्वानं प्रविशेम, ऋतस्याग्रतस्य सम्पकं साधयेम । सले नभ्यं जन्म 
सम्प्राप्य वधंमानास्सन्तः सलयलों आत्मना अधिरुह्य तत्र जीवेम । तादी सिद्धिरेव 
धलेलादगृतलप्रापिः परदैवतसायुज्यं च भवति ॥ 

अथ द्वितीयो गु्रवेदिनां सिद्धान्तः । अनृतख भूरेः सम्मिश्रणादिदं जगत् 
अवरं लयम् । अन्यदल्ि परं सलं ऋतख्य सदनं सलं ऋतं बृहत्" इति मन्रषणोप- 
दिष्टम् । तत्र सलज्ञानं ^ऋतचित्" इति कीयते । अन्ये च सन्ति लोकाः । परमो 
लोकस्तु सलयज्योतिर्लोकः । अयमेव खराख्यः ब्हद्द्यौरिदयाभ्नायते । तसादन्वेष्टव्यो 
शृहदिवः पन्थाः ॥ 

अथायं ठृतीयः सिद्धान्तसारः । लोकयात्राया मसाकं जीषितं देवासुरयोुद- 
ङ्गम् । देवाश्च सरयस्य ज्योतिषोऽगृतस्य विभवाः, असुरास्तु तदिरोधिनस्तमसो 
विमवाः । इमे शृत्र-बल-पणिदस्यवः, तेषां राजानश्च मवन्ति । प्रकाश्चावरकानां एतेषां 
अन्धकारविमवानां विनाश्ञाय साहाय्यं देवानां अपेधितग्यमसाकम्् । अन्तयजने मम्न- 
बीयेसम्पञ्मया वाचा देवाना समागमने प्राथेयेमहि । तेभ्यः समपेणीय मसदीयं अपैयिबा 
वैः प्रतिदीयमानं सवं खीढृय गन्तव्यं धामाभिरोदुं शक्ताः साधिकाराः खम ॥ 

अन्ते चेदं बेदर्षीणा चमं रहस्यम् । सवेरदखशिखरायमाणं "एकं सत्" तदेकम्” 
इतीद मेबो्तरकालेषु ओपनिषदर्षिमिधुर्यलक्ष्यतया विद्य विस्पष्ट ुपदिषटम् ' ॥ 

अयं गुप्राथवेदसारः भगवद्रविन्द-भ्रीचरणैः प्रदर्वितां मनब्राथेविवरणपद्ध्िं 
बृण्तां उपयोगायात्र प्रतिपादितः । अयं अनर्थो मागेदर्शी खात् तेषां, येच न 
धहयन्त्युपपत्ति सायणीयेदाथे-निणेयप्रवचनेषु, ये वा न वधि रमन्ते खकपोरकस्पना- 
सम्मिश्र-पाश्चात्यपाण्डित्य-निर्णीत बेदोक्तमन्राथे-देवताखसूपादि-सिद्धान्तेषु । ये पुनः 
सायणसाहाय्येनैव रदयाथं क्तानां जिज्नासन्ते, अध्यात्मदेवतादिरहयनिधेषं सङ्खेत- 
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रूपाच्छादित मधिगन्तु मध्वानं गवेषयन्ति, तेषां दिग्दश्चनायालयन्त ुपथुक्तो भूयादु्यं 
सद्य इति शिवम् ॥ 

अथ द्वितीयः खण्डः 

आधुनिक-नव्यविदातनिचार-संस्कारायत-पूवपक्षाषेप-समाध्युपन्थासथुखेन वेदरह- 
खाथ-सिद्धान्तपक्षः समासेन प्रयपादि प्रथमे खण्डे । खपक्षसख परीक्षा विरन्तनमार- 
तीय-पाण्डियदृष्टया प्रतते । अत्र क्म्बेदादि-जाह्मणोपनिषदन्ताः श्रुतिग्रन्थाः निरुक्त- 
बृददेवतादीन्यन्यानि प्रमाणग्रन्थवचनानि धममीमां सकानां उक्तयथ कियदुरं वेदरहस- 
सिद्धान्तं फोषयन्तीति निरी्यत । तत्र प्रथमं तात् केचन प्रा उद्रच्छन्वि । तेषां 
सविमश्चे-परविवचनदारेण छग्बेदसङ्कतपदाथे-समाठम्बं गूदार्थमग्रसिद्धान्तं निसरूप- 
यिष्यामः ॥ 

कथमयं चतुर्ण बेदानां सतां कऋरम्बेद एष बिषारायादीयते ? फं पाश्रात्यैः 
उक्तबिधया युष्भाकमपि अयमेक एव प्रमाणभूतो बेदः ? न चेत् कथम् १ रि घमे- 
मीमां सापकश्षस्याधार एवासाधु: तथा कथमसौ मीमां सकिद्धान्तो बहोः कालाष्टब्ध- 
प्रतिष्ठः? किमलन्तपुरातनज्नादेव मन्राणां माननीयवं पवनताप्रतीतिबा१? को षा 
ख्यो विषय क्रगथेमीमांसया साध्यते? बहुविधा दि मश्रः प्राचीनेर्निरुक्तकारादिभिः 
अङ्गीक्रियते, कयं तर्हि सवोऽपि मन्रषहिता अष्यात्माधिदैवतादि-रहस्यविद्यानिषान- 
भूतेत्युव्यवे! अथ चेत् सङ्केतपदाथंग्रहणेन आपाततः उदावचाभिप्रायाणां मन्रार्णां 
वस्तुतो रहस्यप्रकाश्छनेन बिरोधपरिदहारो भववीत्युष्येत, के ते सङ्कृताः कथं न ते खकपोङ- 
करिपताः, असि फ तथाविधसङ्कतगूढार्थ-व्याख्यानमागेख्याधासे बेदे १ सन्तु ताबद्चः । 
वैदिकं समयधर्म वैदिकं यजनं दिकं मन्नं च अधिय वैदिकग्न्येषु रहस्यायेप्रतिषाद्- 
कानि सन्ति वा प्रमाणवचनानि१ किं बा यथथखसूपं देवानाम् १ असरत्परिचिताधुना- 
तन.तवसिद्धान्तापेक्षया फो वा भवति तस्निणेयो वेदर्पौणाम् १ अपि नव्यं पाश्रार्यं 
पन्थान मवलम्ब्य बेदाथेविमशप्रवृत्तानां प्ररेसनीयविद्रितानां भारतीयानां परिभ्रमः 
सर्वोऽपि विफलो वक्तव्यः अपि नासीददर्षीणा मसाकं चान्तरे दीषेयुगे कोऽप्युघमो 
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बेदमश्राणां गोप्यं प्रवेष्टम् १ त इमे प्रभाः सावधानं विचायं प्रत्युक्ताः सङ्धेतरहस्याथ 
विद्धान्ठं द्रदयेयुरिति अनयोर्हितीय-दतीयखण्डयोः विचारयिष्यामः ॥ 

॥ ऋग्बेद्ः ॥ 

तथ्यमिदं यश्चतस्लः संहिता बेदानामिति । कथं तर्हि वेदानां प्रयीलं उपपद्यते? 
अभ्राणां त्रिं, मश्रसम्ुदायरूपसदहितानां चतुष् । केवा मन्राः? अयं मश्रः अयं नेति 
नि्णायकं रक्षणं कैथिदुक्तप्रायमपि प्रायिकमेव स्यात् । स एव म्रः 'यथ्षयल्नयीविदो 
विदुः कचः सामानि यजूंषि" इति । ये अभियुक्तेमेश्रा नोच्यन्ते न ते मग्ना इति शबरखामी । 
अभियुक्तानां वागेव प्रमाणं मन्रजरपरिक्षाने इति सारांशः । मषराणां #म्यजुस्सान्नां 
खरूपाणि पूत्रितानि जैमिनिना तेषां क्रग् यत्राथेवक्षेन पादव्यवस्था । गीतिषु 
सामाख्या, रेषे यजुःशब्दः' (२. १-३५-२९-३०) । इदं पयेवसननम् । ऋचो मन्राः 
छन्दोषरद्धाः, ऋचो गेया; सामानि, शिष्टाः गचसूपाः मचाः यजूषीति त्रिधा वेद- 
ध्यव यितेर्वेदत्रयं त्रयीकशषब्दबाय्यतां भजते । ऋचां समुदायः कऋमेदसंहिता, यजुषां 
यजुस्संहिता, साक्नां च सामवेदसंहितेति व्यवहारः । चतुर्थी अथवषेदसंदिता अन्या च 
वतेते । तत्र ऋचो यजूंषि च वतेन्ते । ऋकूसंदितापटिता ऋचो बह्व्यो द्यन्ते । तथा 
यजृष्यपि क्रचित् सां हितिकानि, ये चे मब्राह्नय्यामान्नातास्तेषां यज्ञोपयोगिनं सिद्धम् । 
केवलाथवणिकानां मच्राणां पुरुषा्थसाधकानि प्रयोजनान्तराणि की्खैन्ते । तावतान 
बेदमन्त्रवहानिः । यतः चतुथं संहिताऽपि बेदसंहितेव मवति । अस्यां भूयिष्ठा ऋचः 
ऋम्बेदस्था इत्युक्तम् । तथा यजुतरदेऽपि छचित् । तसाद्क्संहितायां व्याख्यातायां अथवे- 
संहितासानामूचामपि तात्प उक्तं भवति । अवशिष्टानां आथवेणिकमन्त्राणां व्याख्यानाय 
नावसरः, यज्ञानुपयोगिवात् ,यज्चख अस्मत्सिद्धान्ताञुसारेण सङ्केतरूपवाच । याज्ञिक्यां 
्रय्यामेवाभिनिवेश्ोऽत्रासाकम् । यद्यपि ऋ्बेदीयसङ्केतरदस्यं अथवेमन्त्राणामप्यपेक 
भवेत्, तथाऽपि स नेह विचारोऽपेक्ष्यते । सामवेदसंहिता ऋचः प्रायः सवां अपि 
ऋकूसंहिताखा इति सामवेदः पृथङ न विचायते । अवशिष्टं यजुः । यदि यजुर्वेदोऽतर 
न विचायते, तस्यास्ति कारणम् । अखदुदेश्चस्य यजुर्बेदविचारात् सम्भाव्यं फर सन्दि- 
ण्म् । उदिषटो विषयस्तु ऋषीणां सङ्केतपदायन्यवया-प्रकाशनम्, वद्रारेण मन्त्र- 
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स्याथविवरणम्, देवतानां तरं, मानुष्य प्राप्तव्यतया असत्पूर्वेमदर्षिभिर्निरदिषं 
प्यम् । सवेमेवदखन्र भापाघरूपपरिश्चीरनात्सुकभो मवति । ययुर्दीयमाषासङ्खेता- 
मओ न स्त्र समानाः सुगाहावा भवन्ति । अन्यदस्ति कष्टं यजु्विचारे । तै्तिरी- 
णां इणययुरगेदः मखरन्राह्मणात्मकः, असफ तु केवलमनब्राथेसख विचारः प्रतैते । 
त॒ उपनिषदा रहितस्य सहितख वा ब्राक्मणख । यजुर्ेदे तु कर्मोपयोभिभिर््राह्मणेः 
काः पट्यन्ते मवाः । अन्या ऋगादिसदहिता इव नेयं तैत्तिरीयाणां मब्राणामेव 
हिता । मश्रब्राह्मणानां सथ्रुदायोऽपि संहितान्यपदेश्चं भजते ॥ 

ब्राह्मणानि कमेपरवया मश्राणां विवरणाय प्रवतैन्त इति न विवादः । यद्यपि 
रं विषरणग्रकारोऽपि सङ्कताथमेव स्पष्टं विद्योतयति, तथाऽपि या्चिककमेसु विनि- 
[गायेव्र सन्ति मन्ना इति तेषां मतमिति विशदं भवेचिन्तकानाम् । अत एव सायणः 
हमणान्याभित्य मन्रार्थविवरणं चकार । तथा सति मन्नव्राक्षणात्मके कृषणयजुर्वेदे 
सदीयविचारख मन्त्राथेपरसख नास्यवकाश्चः । ब्राह्मणानि हि मन्राणां कर्मोपयोगितां 
व निरूपयन्ति, न मश्रगुप्तार्थान् । अन्यदस्ति चित्रम्, यदि खरेम याज्ञवस्क्य- 
रितम् । तदिदं समसेनोच्यते । स हि गुरोर्वेशम्परायनादधीतं यजुर्वेदं गुरते प्रत्य- 
तवान् । प्र्यप्ंमाणो बेदस्ित्तिरिरूपतया निगेतः । ततस्स तपस्तेपे । बाजि- 
पतया भगवानादिलयः प्रसन्रस्तसै शद्धमश्रात्मकं बाक्मणेरसम्मिभरं शङ्क यजुर्वेदं ददौ । 
तस्स वाजसनेय संहिता विश्रुता । विस्तरभयादियं कथा नेहोच्यते, विष्णुपुराणे सबि- 
रा द्रष्टव्या (३. ५.) । या्चिकपक्ष-प्रोद्रलक-बराह्मणानां बेदसंहितासु सानं न खात् 
आच्चयो याज्ञवस्क्यसेति मन्यामहे । याहिकेषु कमेसु मग्राणां विनियोगाय जाहष- 
नि सन्तु नाम, #तु पृथक् सन्तु यथान्यश्चाखीयत्राक्षणानि तत्तन्मश्रसंहिताम्यः 
धगेव वतन्ते । यदि कमेपरं ब्राह्मणं कृषणयजुस्संदितायां खानं अलमत, ब्रह्मपरो- 
निषदपि ङतो न संहितायां स्यानमियादिति स्पधेमानेव इंश्ावाखास्या एकैव संहितो- 
निषत् श्ुङ्कयजस्संितायां पदं भेजे । एवं एकेषां पूर्वेषां मन्त्रसंहितायां ब्राक्षणयान्त- 
वो न युक्त श्यासीन्मतिरित्युपपभ्नं ऊद; । तैतिरीयसंहिवायां ब्राक्मणान्तर्मावस् 
कितं दूरभ्रषतर मभूत् । येनोसरकालिक-मारतीयसमयधमेव्यवस्यायां मन्तरत्राह्मणात्मको 
द इति सौत्रतिद्धान्तः प्रतिष्ठं प्रापत् । तत्रेव बीज. द्रब्य ` अनन्तरकाेष एरितस् 
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कमेषारभ्यसिद्धान्तसख, यद्नुसारेण कमे-ब्नानकाण्डात्मङो वेद्, कमेकाण्डः सनाक्षणी 
देदमन्त्रसंहिताग्रन्थः, ज्ञानकाण्ड उपनिषदिति पर्वेषां शत्रकाराणां तदनन्तराणामाचा- 
यागा चाङ्गीकार इति निर्बिवादम् ॥ 

एवं हि पाश्रायात्तदनुसारिण शव वयमपि यजुर्वेद प्रामाण्यं न गणयाम शि 
मा भूच्छङ्का । यर्जुष्यपि मन्राः, नैव न्यकरुमों वेदं बहूचं याजुषं आथवेणिकं वा । 
तर्हि तो न याजुषो मन्त्रमागो वा विचायेत इति चेदुच्यते । असदुदेशस्योपयभूतो 
न च बिचार: । न तावता यजुर्मन्त्राणां बेदवमसाभिने लक्यते । यथा अस्पर्वे 
वैदिकैः देवाद्यागमिकेरपि रुदराष्यायादिमन्त्रभागा जपपारायणादिषूपगुक्ता द्टचराः 
भवन्ति, तथा अस्राकमपि मन््रमागेषु पावनव-पूञ्यवादि-दृष्टिधरबेयरसश्चयम् । अत्र 
विश्रुताः पश्चाक्षरा्टाध्रादयो मन्त्रा याजुषा एवेति सायम् ॥ 

अथ बहचानां संहितेव विषयो विचारस्य । न तावता बेदज्चाखान्तराणामवरं 
प्रामाण्यम् । फितु असाकं अपेक्षिता सर्वा सामग्री ऋग्धदाद्व लभ्यते । यत्र शब्द्- 
खरूपं अलयन्तप्राचीनम्, न च दुगमा आपसङ्केतपदाथं-व्यवखा । श्रषीणा मध्यात्म- 
जञानबलसम्पत्तिश्च न दुगरहा । देवतानां तच्छं च विवेकग्राक्चम् । अन्यदस्ति धुख्यं 
कारणम् । यजुर्वेदो यज्ञाथः प्रसिद्धः, अत एव तं अध्वयुक्ावामाहुः । यज्ञाथं करवां 
प्राधान्यं याजुषा एवामनन्ति- (यद्वै यज्ञख सास्ना यजुषा क्रियते शिथिठं तद् यद्वा 
तद् दृदम्"" इति (६. ५. १०.) । हदं बेह द्रष्टव्यम् । ग्मिस्सह यजूंषि सामानि च यन्ञा्थं 
वतेन्ते । ऋग्दात्परं यजुर्वेद इ्याधुनि$ एेतिहापिकं मतं अत् । ऋक्संहितायामेव 
यजुषां सान्नां चोष्टेखोऽवधेयः । त्रयीं बिना नासि यज्ञः । त्रय्यां एकं वा विहायन 
कोऽपि यागोऽनुष्टातुं शक्यः, अबियोज्या सा य्चे । बरहि्यागि त्रय्या उपयोगो वतेते, 
तथा तत्प्रयोक्तणां सथानानि च भवन्ति । अन्तर्थागेऽपि त्रय्याः खानं अस्ति । इदं 
सम्प्रयाष्ष्मह । सथा स्मृताबुपसाप्यं विदम् यज्ञ केषलं तैत्तिरीयसंहिता सर्वाण्या- 
भ्वयेवाणि बराक्षणानि यज्ञाधिकारशिवारे यज्खकमेदेवताफलादिरिह्येषु वां प्राधान्य- 
मभिज्ञाय 'तदचाऽभ्युक्तर, इति शतशो घोषयन्ति । किष वक्तव्यम् ब्ानेकरक्या उप- 
निषद् करवां प्राधान्यं ज्ञानाभिकारे प्रशचवन्तीति । ““तदुक्तमृषिणा, तदेष शोकः, अत्रैते 
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अन्सरा भवन्ति, एतदधिविधाय ऋषिरवोचत्, तदेषाऽभ्युक्ता” एवमादीनि वचनानि 

श्रयं मन्त्रदृ्टीनां चां पारम्यं प्रशसन्तीति दिङ् ॥ 

अथ त्रयीपदवाच्यस्य श्रण्यजुस्सामाख्य -वेदत्रयस् सङ्केतार्थोऽन्तयेजने ष्याख्या- 
थते । (अख महतो भूतस्य ब्रह्मणो निःश्वतितं' वेदा हति श्रूयते । एतरेयश्चतपथादि- 

ज्राहमगेभ्यः इदमवगम्यते यद् भूुवःखराख्य-ग्याहृतित्रयलकित-तैलोक्यस्याध्यशषैरभि - 

वाय्वादिल्यैः क्रमश्च ऋग्यजुःसान्नां प्रादुर्भावः सम्पादित इति । रि विक्षतम् ! प्रथमे 

खण्डे य्ञख सदङ्केतार्थविवरणप्रसङ्गे होत्रादय ऋविजो देवा इत्युक्तम् अत्र त्रय्या देवानां 
तयः प्रतिषाचन्ते । अग्निता देवानामाद्वाता, स वाचोऽधिदेवता सर्वासामृचां तसां 

बाच्युपसंहारः यया देवानां प्रभावः कीर्यते, तत्वानि प्रकाश्यन्ते, उञ्वलन्दया यया 
देवानामालयः खर्लोकोऽधिगम्यते । आदित्यः सान्नामाधिपल्यं बहति, स उबेर्गायति, 

सल-सम्मद्-लय-विधायकैर्गानिरनादस्पन्दैथेजमानद्ुख्ीय देवेषु मध्ये विराजयति । उमयोः 
द्यावा-प्थिष्योस्लदश्यश्चयोरभनि-घययोरन्तरे अन्तरिक्षपतिवोयुः क्रियाभ्यक्षो यजुर्भियेजन- 

कार्यं साप्नोति । स एवाध्वयुः देवानाम् । अत एव यजुषां प्राधान्यं याज्ञे कमणि । 
क्रमिः प्राह्ञाभिवाग्मिः अर्चनं विधीयते, साममियेजमानः परं खरं उद्धीथाख्यं भज- 

नीयसम्मदपदं उञ्नीयते, यजुर्भिः कमणा यजनं निषेयते- तत्तदसिगरपरदवेरिति स्चहः । 
शवं विस्रो देवताः अग्निषयुरदिय इति । याश्च होता अध्वयुरुदराता, इति क्रमश्च 

कऋरम्यजुस्पाक्नां प्रयोकयोऽन्तयेजने । अयमेव परमाथ यत्तः सङ्कतात्मतया बराह्मयद्े 

रहोविधानधिकारिणां उपयोगाय पूर्वेमेहर्षिभिन्येबखापित इति बोध्यम् ॥ 

धममीमांसा 

मन्त्र-जाक्षणयोरवेद् नामेयं, न केवरं मन्त्राः वेदन्यपदेशचं भजेरन् इति ब्रुवाणाः - 
जीमांसकाः बेदरहस्याथंमतं नाभिमन्येरन् । तेषामसाकं च दधिणोत्तरबदन्तरं द्रष्टव्यम् । 
यानि तश्वान्युपाधिय गूढाभसङ्केतपश्षोऽखाकं भियते तेषां परिपन्थी तदीयः सिद्धान्तः । 
बयं मन्त्राणां प्राधान्यं आश्रयामहे, ब्राह्मणानां ठु कर्मोपयोभिं अम्युपगच्छामः। मन्स- 

हितैष बेदश्चम्दश्ुख्या्थं इति वयम् । मन्त्रायेबिचारदवारेण बेदरहस्यनिरूपणमसषक््यम् । 
भीमापकास्तु आरक्मणवाक्याथविवारिणः, यचपीड नासा प्रवृत्तिस्तस्सिद्धान्तविल्तर-परी- 
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क्षायां, तथाऽपि तेषां मूलभूत-षमेजिह्ञासा मधि वत्ति क्रिञ्िद्विमृष्टव्यम् । वेदोऽ 
खिलो धमेमूरमिति न्यायतो धमेजिन्ञाघायां प्रृते वेदविचारं इन्त । वेदानां 
धमेभूलवोक्तौ नासि विवादः । धमेशब्दा्थस्तु इत्र पर्यवसखतीलेव चिन्यम् । सामया- 
चारिकं धमेमेव मनसि निधाय बेदसख क्मपरतापक्षमेव परमं सिद्धान्तं मन्यन्ते । 
अयं च तेषां बादः ~ बेदादेव धमेख ज्ञानं, स च परमो धेः य्ञलरूपो वेदे प्रति- 
पादितः । यजमानेन देवाथं द्रव्यलयागः क्रियते, सषेखमपि दीयते बिश्वजिवीव । 
कमेणा खगेफलं प्रामोति यजमानः । अपू फलदात्, तच किमप्यदृष्टं कर्मजन्यफल- 
दायक मभिलयादयाहुः । अलमेतावता असाकं धमेविष्रयकचचायाः । मीमांसकानां 
कैशिद् अतिचित्रवादेः सह न षिद्यते कोऽपि नः सम्बन्धः । खगषुदिश्य तेषां अभि- 
प्रायः, तथा देवानधिकृतयापि, मन््रखरूपम् , वेदषणानां निलयम् , शरीरस्थः कोऽपि 
जीवो देहव्यतिरिक्तो गत्यन्तर विरहाद् अभ्धुपगन्तव्यः, जगतो जीवानां वा दश्वर- 
५ जगत आलत्यन्तिकखतन्त्रषत्ता-याथाथ्यादि निदनं मवति निरङ्कुश बाद- 

त्याः ॥ 

अथ परयामस्ताबत्, को नामायं धमेः यख्य ज्ञानं वेदादेव लभ्यते१ याक 
कर्मैव परमो धर्मो वेदेरुपदिष्ट इति चेत् स न सर्वेषामविशेषेण पुरुषाणां सर्वेषु युगेषु 
उपयुक्तोभवलयभूद्रा । एकत्र कोणे भूमण्डलस्य कतिपयमलुपर्मीयाणामेव उपयोज्य 
इति स्पष्टम् । एषं तथाविध-यज्ञकमोत्मको धर्मैः सामयाचारिक एष, न सार्वलौकिकः, 
न सनातनो वेति प्रत्यक्षम् । एतादृशं धमेखरूपमेव ध्र करीर्निर्णीतम् । तेर ब्राह्मणानि 
उपादाय सादापिक बैदिक-यजनोत्सवादीनां व्यवस्थापनकाम्यया बेदवरिधीन् निधिय 
वेदो विधिश्वोदनेति सिद्धान्तितम् । अतः परमसाव् श्रौतरूपाद् धमात् सातेगृह्यादयः 
सामयाचारिकाः राजपर्मादयश्च चातुवेण्यादि-साष्ठदायिकडृत्तिव्यवसाये अकट्पन्तेवि 
वेदमूलताधमेख न्याय्या भवतु नाम । तथा हि पूर्वां सद्धे समवय धर्मालिल- 
प्रययो विश्ववोषखो निष्पन्न इति प्रशंसामाजनमेवैतत् । परं तु मन्र-बराह्मणयोर्वेद्- 
नामधेयमिति कृवा आया व्यवसा उत्तरकाठेषु बहुसङटदश्ा-प्रसवित्री समजायतेकि 
नात्र सश्चयः । स चादिमः त्रकारङतो व्यतिक्रमो नाभिज्ञातः, न शोषितः । सहि 
व्यतिक्रम एव, येन कमेसु विनियोगार्था एव मन्त्राः, मन्त्राणां कमेपरतया व्याख्यानं 
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स्व साधु नान्यथेति प्रययो बेदाथेषिचारिणां हृदयेषु पदं लेमे । श्दानीमिदं विशदं 
भवेत् यत् सतीषु क्रम्बेदादिर्सहिताषु वेत्तिरीयसंहितायामेकखामेव बआ्षणानामन्तमावः 
-अभवदनथंकर इति । परमस वैदिकधर्मख यज्ञ रदया्थः एवपुपरक्तः करमश्चः भ्रौत- 
-धमेस्य बाश्ययज्ञात् नान्यत्रोपपत्तिरिति सतिः सम्पादिता । अत एव कालक्रमेण 
्रादुभताः अचायंपुरुषाः सर्वेऽपि श्रुतिं कण्डदयासिङा ममभ्युपगम्य म्रसंहितार्नां 
कमेकाण्डान्तगेत मभिमान्य उपनिषदामेव ज्ञानकाण्डलं चाख्यापयन् ॥ 

अथ याज्ञिकं कमे स्थूल्ङ्कतरूपतया पृथक् यापयिवा अन्तर्थो यज्ञख चेत् 
-निरीप्येत, तदा तख सामेलौकिकलं स्पष्टतां गच्छेत् । परः सरष्टा सवख जगतः पुरुषः 
-खमात्मानं अपेयिवा यत्तधर्मेण सृष्टि व्यधत्तेयख तमपि सुमोध भवेत् । अतोऽन्या 
कावा विवक्षा पुरुष्ठक्तमन्तराणाम् १ यथपि पुरुषष्ठक्तमाषा अन्यष्ठक्ततारतम्यापक्षया 
प्रायेण सुगमा अत एव स्पष्टार्था च भवति, तथाऽपि नेदं एकाकि षक्तं सहसखापिक- 
दक्तायां दाश्चतय्यां, यत्र यज्ञेन परमधर्मेण सृषटिर्विधीयत हत्याश्यो रक्ष्यते । इदं च 
शतशो बहचानामाञ्नायेषु परयामः- ऋषियेद्ा देवेभ्यः खात्मीयं किमपि ददाति, स 
वेद तावता लयागेन तावन्तं मर्व्याशिष्ुञिन्निवा अमर्त्याश मादत्त इति । देवा हि तख 
यजमानख अपेणाङ्गीकरिण खयं यावदवकाशं तं खीहत्य तत्र प्रादुभेवन्ति । यज्ञेन 
मलयैः अमत्यतां जति चेत् जगद्भयापाराय सृष्टौ प्रथमं जन्म प्राप्तानां अमल्योनामपि 
मर्त्यं द्वितीयं जन्म भवति । इद्मन्योन्यपरिवतेनमेव यन्ञख यथाथं सरूपम् । अनेने 
सृष्टिः सवत्र निर्बाद्यते । अस्मिन् विनिमयधरमे यज्षरहयं प्रतिष्ठितम् । येन दानादान- 
रूपेण इतरेतरव्यवहारेण व्यशटि-समश्योः ब्रहमाण्ड-पिण्डाण्डयोर्जीष-देषयोरोहिकापुष्मिकयोः 
-वा सम्बन्धो भियते, बृत्तयशथार्यन्ते, तिरेव सिष्यति । ““सखायस्वा वबरमहे”" इदि 
ऋषिषु सख्येन देवतां सभ्बोधयत्सु, उभयेषामन्योन्यसम्प्रेशषसूपः साक्षात्सम्बन्षः 
कथचन प्रदत्त इति ज्ञायेत । चिरन्तनमिद माषं यजतं कारेन गलता पूरिपुररैः कमे- 
पारम्थवादैराच्छादिते शोचनीयदश्षं परागरश्य तत् शयभरघुज्जी षितं विवृतं विधातुुयता 
-दरिगीम । ““सदयन्ञाः प्रजाः घुष्ट पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यध्वं एष 
-वोऽस्विष्टकामधुक् ॥ देवान् माषयतानेन ते देवा भाषयन्तु व् । परस्परं भावयन्तु 
-भेयः परमवाप्स्यथ” ॥ (३. १०, ११.) इति हि गीयते ॥ 
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एवं स्थते, केचन विवदेरभेवम्- उत्तरकालेषु अध्यात्मतत्व-सिद्धान्ताभ्बुदयानु- 
सारेण यन्ञसवविधं घरकष्मं व्याख्यानमाविष्कृतम्, भगवद्वीतासु प्रतिपादितो यकत्ार्थो 
न वस्तुतो वैदिके यज्ञ उपपद्यत इति । नेवं मन्तव्यम् । तथ्यमिदं यद्िविधानां दाशै- 
निकसिद्धान्तानां वेदान्तेषु समन्वयं समथंयति वेदान्तसारभूता भगवद्रीता । एवेबिध- 
नानसिद्धान्तसामरस्य-सम्पादनाय अपेक्षिता गाढा प्रज्ञा, प्रसन्नो विवेकः, ददः सलयग्रह, 
आजेवं च तत्वप्रतिपादने गीतामु भासन्त हल्यद्धा । यद्यत्र प्रतिपादितं यक्ञखरूपं न 
बस्तुतो वेदोक्त -यज्ञतस्वमित्युच्येत, तदा गीतासु मृषावादं तत्वाग्रहणं वा आयेपितवन्तः 
स्याम । तथाविधमन्याग्यं साहसं आसात फो वा सन्नद्धः खादजुधीः१ यद्यपि सर्वत्र 
सामरस्यपरायणो गीतोपदशञः, तथाऽपि दृषणीयेऽय न माध्यस्थ्यमवलम्बते । दृष्यान् 
दूषयति पोषयति च पोष्यान् । कमेणो नान्यदस्तीति वादिनः पुष्पितां वाचं अबिपथितो 
वदन्तीति निन्दति 1 (२. ४२) कमषद्धश्द्धानां बेदरहस्य-प्रवे्ञानधिकारिणां अकञानां 
न बुद्धिभेदं जनयेदित्युपदिशति, (३. ३९ > मन्त्र्टीमानियति, सर्वेषां वेदानां सर्वेश्वर- 
यदप्राप्निरेव अख्योपदेशच इति साधयति (१५. १५.) । अपि च, न केवलं मोक्षपरं 
गीताश्षास्रमेवं यज्ञत्वं विश्रृणोतीति मन्तव्यम् । समयाचार-कमनिधानपरेषु धर्भ- 
शासेष्वपि वैदिककमेणां लानरहखगभितं प्रतिपाचमानं पश्यामः । मनुस्सृतौ "तदा 
स्यास' इत्यारभ्य ‹ वैदिके कमंयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषतः । अन्तर्भवन्ति क्रमश्च; 
तस्मिन् तसिन् क्रियाविधौ" ॥ (१२. ०२-८५) इत्युक्तम् । कर्मणां योगसाधनसङ्कत- 
भूतलमेव विवक्षितमिति कः सन्देहः? गीताप्रयुक्तः कमेयोगशग्द एव स्मरतो प्रयुक्तः । 
स्मृति-गीतयोः पौवांपयंनिचारो नावश्यकोऽतर । बाह्यानि कर्माणि आम्यन्तरसख साधनख 
कश्बुकानीव खितानीत्युभयोराशय इदेवावद सन्दिग्धम् ॥ 

एवं वैदिकसख कमांरमकृस्य यागस्यान्तरथेः सवेत्र॒परातनग्रन्थेषु ब्राह्मणेषु पुरा- 
नेषु महाभारते च प्रथित इवि का नाम विचिकित्सा? यदातु कमेपराः बाह्मणानां 
बेदे परमं यानं तेषां एुख्यवेदलं विश्वस्य तादृशं मतमतिष्ठिपन् तदा आरब्धः कमो- 
त्मफो यज्ञ एव परो ध्म उपदिष्टो वेद इति वादः । येनादयन्ततिरोधानं बेदयकरदस्य- 
स्पापादितम् । मन्त्राणां कर्मेकप्रयोजनस अथेश्चूल्यपौरोदित्याधीनत च फलितम् । 
मूवेमीमांसकेमगीरथप्रयासेन मन्त्रजाह्मणातेमकस्य कमंपरतायां प्रतिष्ठापितायां, समया- 
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चाये पुरमैरवोचीनैरपि उपनिषर्खेष ज्ञानाधिकार इत्यभ्युपगशतः । अयं च परीक्ष्य 
प्रागुक्तः । यद्यपि शास्जीयेषु व्यवहारेषु यक्तकृपंपारम्यमेभर बेदे प्रतिपादितमिति वीति, 
दिष्या न कोऽपि मीमांसकः कमणा परमः पुरुषाथेः साधयितुं शक्य शति वृष्यति ¢ 
अत एव कमेपारम्यवादिनः ज्ञाह्लत एव पूमीमां सकाः भरद्वा तु वेदान्तिन आस्िकाष 
भन्ति । एषं देधी मावजन्यं बिरोधं गीतोपदिष्ट-निष्डामकमे-षिद्धान्ताश्रयणेन परि- 
हरन्ति । बाढम्, परं त॒ शुद्धः पूतेतन्त्रसिद्धान्तस्तु, धमात्परतरं नासि, स च धर्मा 
धतः, तस्य ज्ञानं बेदाष्टभ्यते, तखाचरणात् खगेभरापिह्यं एरमवाप्यते, कः इत्र किमर्थो 
बा ंश्वरः परमारमा वा, कपैस्त॒तिपरा एबोपनिषदः षिधिशेषा श्टयेव ब्रुयात् ॥ 

अथेदं वक्तव्यम् । पूवैतन्त्रविदां घक्ष्मविचार बिषादमैदर्ध्यं सतैपण्डितमण्डली- 
घम्मानितमिति नात्युक्तिः । अयुक्तेषु ह्धिषटेषु वा खलेषु तेषां खपधसमथन-धोरणी 
च तुरतरेति निर्विवादम् । बेदभ्रक्यपदवणे-नियताषिद्धान्तः तेषां सुप्रसिद्धः । तत्र बेद- 
निलयत-खथापनप्रसक्तौ, अकारादयः सर्वेऽपि वणां नित्या इति प्रतिपादयन्ति । तथा 
सति, मेदे पुरावरतविषयाणां चुष्टवस्तु-व्यक्तिविशेषनिर्देशच क-संजञावाचकानां नास्टयव- 
काशः । अपि तु प्रयक्षं बहुशो ववेन्ते सज्ञापदानि, तथा वृत्तान्तान्वाख्यानानि । कथं 
तादृशेषु रेषु नियवं बेदानाघ्ुपपद्यत इति चदुपपच्यत एव गौण्या वृत्या तात्पयै- 
प्ररणादिलयाहुः । ("बबरः प्राचाहणिरकामयत'' हलादौ प्राग्बबरजन्मना नायं ग्रन्थो 
भूतपूवेस्तसाद नित्यता बेदसयेति चेत् न बषरपदं सेक्ञापद्मित्युज्यते शबरखामिना । 
आह चेवम्- “यः प्रवाहयति स प्रावाहणिः बबर इति शब्दानुषृतिः, तेन यो नित्यो 
अथेस्तमेवेतो शब्दौ वदिष्यतः (जे. स्. भा. १, १. ११.) । शब्दानुङृतेः संजाश्षब्द्ः 
भ्रम इति व्याख्यातम् । ए्तान्तान्वाख्यान-प्रतङ्गे म्यकार-बिषरणवचातुरीं निरीक्षामहे । 
“प्रजापतिरात्मनो वपाघरुदक्खिदव्' इत्यामनन्ति तेत्तिरीयाः (२. १. १.)। अत्र माष्यपङ्किः- 
‹'्रजापतिरातमनो बपा्ुदक्खिददिति".." “` नित्यः कथिदथेः प्रजापतिः खात् बायु- 
राकाश्च आदित्यो वा । स आत्मनो वपाघ्चुदकिखददिति बृष्टि वायुं ररिमि वा । तामग्नौ 
परगृहणात् वेदयते आर्धिषे लौकिके वा । ततोऽज इत्यन्नं बीजे बीरुद्ा । तमालस्य तद्ु- 
पयुज्य प्रताः पशून् प्राभनोतीति गोणा; शब्दाः” (२. १, १०.) हदं च निदशेनं भवति 
भीमासकरानां ्हमविचारकौशरस्य । यतो वेदनित्यता-समथनङ्केशे स्ुपखिते, गौणी 
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बृततिमाभित्यःपुराईृत्तं काल्पनिकं गाथा वा चातुर्येण नित्याथेपरतया व्याख्याय कृत- 
कृत्यतां भजन्ते । श्दं वत्र चित्रम् । रूपकटष्टान्तावरम्बनेन अन्वाख्यानानां सङ्कत- 
ङूपतामेव गौण्या इत्या प्रतिपादयन्ति । बेदगुप्राथ॑सिद्धान्तेऽपि बेदपदानां यौगिकव- 
भ्राधान्येन सङ्केताथे-निरूपणे गौणी इत्तिराभ्रीयते । एष तुमयोविरेषः । पूवेस्तु बाह्यः 

स्थूलः कर्म्रतिपादनपरः सङ्केताथेः, अपरस्तु आन्तरः ष्मः गुप्रविद्यासाधनपरः सङ्क- 
ताथः । बह्माण्डनिमोणप्रायेण प्रयासेन “पतो रन्धितः मूषको रन्धः'” इति ोकोक्ते; 
$ृ्टान्त भूतमरसं एलं सम्पादितं पषेतन्त्रविदद्धिरिति सङ्गः ॥ 

पू्व॑मीमां सकसिद्धान्तमधिकृत्य इद मवहय-वक्तव्यमासीत् । यभ्नव्यविधा-सस्कार- 
कम्पनः प्रा्ैरपि मीमांसकानां मन्त्ाथषिचारप्रामाणिकता विश्वस्यते । ते हि पूर्वतन्त्र 
सिद्धान्तमूलमन्ञालेव वेदे नास्ति रहस्यं सङ्केतार्थां वेति खयं प्रतियन्ति, अन्यानपि 
भ्रत्याय्य अपथं प्रापयन्ति । तस्मादिदं बोध्यम् । यदि वेदो नम प्राधान्येन ब्राक्षणं, 
अन्त्रसदितं ब्राह्मणं मवति, तदा तदायत्तश्रोतघत्र धमेशाज्ञादीन्युपजीग्य प्रवृत्ता पू्ममी- 
मांसेव बेदबिचारे प्रमाणं खात् । यदि पनर्वेदो नाम प्राधान्येन मन्त्रदृष्टय ऋचो यजूषि 
वा यत्प्रभावा एव ज्ानकमंपर-विवरणग्रन्धेषु सारण्यकनाह्मणेषु ददयन्ते, तदा मन्त्रा 
त्मक-बेदाथंविचारे पूैमीमांसा नेवे प्रमाणं मवितुमहैति । अभ्यात्मविचारद्रा सैषा 
जआक्षणाथमीमांसा इश्वरसाक्षात्कारसाधनादि-रहखविद्यासिल-तस्कारशचन्या सावैलौकिक- 
पर म पुरुषाथे-चिन्ताद् विष्ठा वेदरहस्याथंपरीक्षायां कथं प्रामाणिकीं वाणीमादयातुं अधि- 
्रुताम् ( 

मचः 

कचो मन्त्राश्छन्दोबद्धा ऋषीणां दृष्टयो भवन्ति । यमथमाध्याय यदु्थं शरीर- 
यात्रामचाङयन् ऋषयः, यं च निजानुयायिनां उत्तरकारिकानां च निःश्रेयसाय रक्ष्य 
जेन प्रत्यपादयन्, सोऽथः तत् प्रयोजनं तष्ट्ष्यं च ऋक्छक्तसंहिताप्रन्थात् शक्यानि 
अवगन्तुम् । इमाश्च कवितापद्बाच्याः सन्तु नाम, अपितु नेमाः कविताः असत्- 
धरिचितसादित्य-सन्द्भैविश्ेश इति मन्तव्यम् । न वा ते कवयः स्वजनीनाः सर्वेषु 
देशेषु कटेषु अद्यापि इश्यमाना इव काव्यनिमावारः इति युक्तं मन्तुम् । नेदमेविकष- 
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आत्रम् । चमेचक्चरभोचरान् लोकाच् लोकाध्यक्षान् देवान् तत्सम्बन्धिनः घकष्मान् 
धर्मान् कुच्ाग्रधीगम्यानि सलयानि च क्तषु गर्भितानि मन्रवणां श बोधयन्ति । 
मर्यादाविशेषनिबद्धान् षश्मानिमान् लोकान् तदेवां साक्षादधिगन्तु मानवः श्षरीरस 
धव पारयेद् यदि गुप्तमध्वानं प्रवरेष्ुमधिकारः सम्पायेतानेनेलयाषोंऽयं रहखसम्प्रदायः । 
ऋच इमाश्च मश्रद्टयः कीयन्ते । ऋषिं मश्रद्रष्टारमाहुः । छषिने केवलं परयति, 
शृणोपि । ष्टम सयमानिष्कतमपेधित शब्दमप्यधिगच्छति । तसारषिरतीन्दरि- 
याथदर्शी कविपदवाच्यो भवति पेदे । सः क्रान्तदर्शी कविः भरोताऽपि सय । 
तस्मात् कवयः “सल श्रुतः” इति प्रसिदधिर्वदे । नेदमूषेदंशेनं श्रवणं वा लोकषामान्यं 
अवति । ऋ्षेरेषा रष्टिराप्ताधारणी त्था श्रुतिरपि, याम्यां प्रकाशिता कषिताप्यासाधा- 
रणी । रमणीयाभप्रतिपादक-श्ब्दगुम्फितरसमावमरित-वीयेवत्तमायाः सर्वोर्कृष्टाया अपि 
कवितायाः बिरक्षणा मश्रकविता । अत एव न युक्तं बेदक्ठक्तकाव्यानां रसोत्तरसादिय- 
कविता-कोटावारोपणम् । अन्यादशोत्कर्षा बेदधघक्तकवितेयश्यास्ति कारणम् । सष 
उत्कषैः घक्तानां मन्रात्मकवे प्रतिष्ठितः । विशिष्टा मन्र्य श्चक्तिः । भवतु मश्राथो 
नातिगरीयान् अखदृष्टः, भवतु मच्रशब्दोऽपि नालयन्त-काव्यशोमावहः, भवतु व्यञ्जितो 
भावो नातिगादः । माऽस्तु परिस्फुटा छन्दोवाचकभङ्खी । तथाऽपि शक्तेन हानिः 
अन्य । सेयं भद्रा बेदर्षिकालादारभ्य अद्यावधि भरतीय-आस्िकजनदहदयेषु रन्ध- 
श्रतिष्ति नेह सन्देहगन्धोऽपि विद्यते । मन्रमधिकृयेदमेतिद्यं उत्तरकालेषु आचायेपुरुषेः 
तदनुयायिभिश्च रक्षितम् । तावती श्रद्धा मश्रमहिमनि रूढमूला यावल्या मब्रस्याथ- 
विचारो नावर्यकः, यतो मश्रशक्तिविजम्मणं मनश्रतात्पयेग्रहणाधीने न भवतीलयपि 
मन्यन्ते चके । सवेपुरषाथ॑सिद्धेरलौक्षिक उपायो मनर इति बहोः कालादागतमिदं आर्षं 
मतम् । तथा चाहुः- “इष्टप्राघ्यनिष्टपरिहारयोरखौकिक उपायो वेदः” इति । अत्र 
वेदशब्देन मनर एव धरुख्यो बोध्य । इत एवं मश्रमदिमा वण्यते १ बेदर्पिभिरण्यात्म- 
वियक-निरतैरपि गुक्रविधासु रहस्यततरेषु बिवक्षगेश्वाखितम् । अन्तरङ्गीयैरुपायैः 
बर्यार्थाः साधयितुं शक्या इति तेषां मतम् । सह धीश्स्या शब्दस्तथा प्रयोगयोग्यः 

यथा सकलग्िधाः पुरुषार्था; साधिताः स्पूरिति सिद्धान्तक्तषाम् । अत एव प्रायः सर्वेऽपि 
मखा याक्घिके विनियोगे प्रथमाना अपि बहवः यन्ञादन्यत्र फलाबाप्तये प्रयुज्यन्ते । 
एवे मन्राणां माहात्म्यं न केषर विरन्तनवे प्रतिष्ठिवम्, किंतु ऋविष््टे शक्तिमस्वे 

7 
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बेयवगन्तभ्यम् । अपरं च, मश्राणां पावनल-वीयेवस्वादि-षर्मासेषां नादसस्ात्मक- 

दैववाद्चरीरभूवलादिव्याहुरेके । एवमपि ख्ा्नाम । वस्तुतस्तु महिमा मश्रख तत्रादु- 
मौवध्रकारायल इति मन्तरवणेभ्य एवावगम्यते । ऋचां स्थानं अक्षराख्यं परमं न्यो 
यत्र िश्वेषां देवानां आवासः, यण्तञ्न जानाति तख ऋचा कायै न मवतीलेवम्थका 
दीषैतमसो मन्धरदृष्टिमवति- ““्चो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि वि 
निषेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य श्त तद् विदुस्त इमे समासते" 

(१, १९४. ३९.) । तसिननेव शक्तेऽन्यत्रेयभ्रगभवति- ““चवारि वाक् परिमिता पदानि 

तानि विदुरीह्मणा ये मनीषिणः । गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीये वाचो मनुष्या 

वदन्ति” (१, १६०. ४५.) | गहनार्थोऽयं मन्रः । मबरद्र्टा कविः हृदयाख्यमन्तस्सद्चद्रमष- 

गाह्य तुरीयाख्यं धाम देवानां साक्षात्छय दृष्टान् सत्याथन् आयां बाचषुपादाय श्रुतैः 

शब्दैः आविष्करोति । तसादुत्तमपदादक्षरात् प्रयाय आगच्छन्टयास्तख्या वाचः 
चज्ञारि स्थानानि भवन्ति । तत्र त्रीणि धामानि रहस्यानि गुहानिदितानि माुषश्रब- 

णस्यागोचराणि तखाशतुर्थी अवतरणभूरेव मानुषी वाक् । चलायेपि वाग्धामानि ऋषेरन्त- 
रङ्गदीक्षिवस्य मनीषिणः विदितानि, नान्यख । एव मन्त्रय द्रष्टारः क्वेयः सयश्वुतः 

मन्त्रान् न कलपयामाषुः, फ तु अद्राक्षुः इति प्रसिद्धिः । ऋचां वाचां मृरखानभूतख्य 

देवतानामायतनख परमख व्योप्नः अकृतकलात् ततः प्रादुभूतमेदमन्त्रवर्णेषु नियजं 
उपचयते । मन्तरदर्धिन ऋषजैन्मनः प्राक् भूतेः परं च सिद्धमेव परमं व्योम । तस्मान्न 
तन्मनदर्ट्यथीने मवति, मन्त्रद्षनं तु तसिञ्नधीनं बोध्यम् । यदपि मन्त्रब्दाथो- 
ववियोज्यो परमाकाशे सिद्धौ भवतः, ततपरादुभावस्तु ऋष्यधिकारसम्पत्तिसपिधो बोध्यः ! 
अत॒ एव शऋक्तंहितायां शश्वद्पेमैश्ऱखधष्ठिखितं दरयते- ““ऋरमन्रकृतां स्तोमः” 

(२. ११०. २.) “ददा यचष्टान् मन्त्रानदं सन्?" (१. ९५. २.) इलेवेजातीयकषेः मन्त्रवर्णः 
स्पष्टं कृतकवे मन्त्राणां अगम्यमाने, कथं नियो बेद इति मा भूच्छङ्का । प्रगुक्त~ 

विधया ऋचां भूभूतामाचां बाच परमव्योमसंख्यामधिषत्य सा नियेलाह मन्त्रवणेः । 

स्वस्यापि वेदस्य नियं परमव्योमप्रमवन्ाद् कीर्तितम् । “तसे नूनमभिद्यवे वाचा 
विरूप निया । शृणे चोदख सुष्टुतिम्!” (८. ९४. ९.) । इति ऋचो व्याख्याने 
सायणमाष्यमपि एवघुपपदयते । ^'निदयया उत्पत्तिरहितया वाचा भन्त्ररूपया"” इतिं 
सायणः । असदृक्तरीत्या नानुपपततर्वेदनित्यव-ऋषिकटेकतरयोः । अत एव महामाप्य- 
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कारः, "तेन प्रोक्तम्” (४. ३. १०१.) इति पाणिनीयघरत्र-व्याख्याप्रसङ्गे “प्रोक्तग्रहणमन- 
थैकम्” इत्यारभ्य अन्ते ब्रृते- 'छन्दोयं तीदं वक्तव्यम् । न हि छन्दांसि क्रियन्ते 
निलयानि छन्दांसि । छन्दोथेमिवि चेत् तुल्यम् । "“““ ननु चोक्तम् नहि छन्दांसि 
क्रियन्ते नियानि छन्दांसीति । यचप्यर्थो नियः यावसौ वणोनुपूवीं सा अनित्या । 
वद्धिदाचैतद्धवति'" । अत्र कैयटश् टीका 'तद्धेदादानुपूरवीमिदाव श्रपू्बो बचिः प्रकाशने 
अध्यापनरूपे वा" अत्र वणोनामानुपूर्धीं न निया इति वेदक्ञब्दाथ-नित्यवममभ्युपगनच्छन् 
भगवान् पतञ्चङिः पदवणे-वाक्यबन्ध-व्यवस्यानियतां नङ्गीचकार । सा च व्यवया 
प्रकारानरूपा कऋषिकठंका । एवे वेदानां कृतकवाङृतवकलयोरुपपतिद्रष्टव्या । सर्वथा 
ऋचाभसाधारण-कमिवसूपं मग्रव उदाहतर्विरूप-दीयेतमसोमेबवर्णैः सुगमं भवति । पर 
क्तश्च उदाहरणानि बाचो महिमालुवणेनपराणि ऋक्तदितायां द्रष्टव्यानि, विस्तरभयाद् 
शह नोष्धिख्यन्ते ॥ 

सम्प्रति ऋचां बाह्याथेः सायणभाष्यादवगम्यते । रहस्याथेस्तु सङ्केतपदार्थांयच 
इति प्रागुक्तः । दुरवगमो मन्नाथं इति निरुक्तकारोऽप्याह । तपःखितानां ऋषीणां जक्ञ- 
पदवाच्यो मन्रः प्रयक्षोऽभवत् नान्यथेति यास्कखाभिप्रायः । तथा चाह- ^तदेनान् 
तपस्यमानान् ब्रह्म खयम्भु अभ्यनापेत् तदषयोऽभवन् तद्षीणां ऋषिम्? (२. ११. । 
भब्रार्थो दुरूह इत्यन्यत्राह- ““तखास्तपसा पारमीप्सितग्यम्"” (११. १३.) इति । बेदा- 
थाधिगमाय तपस ऋते नास्ति शरणम् , तपोनिष्ठसर्भम॑श्रः प्रयक्षो भवतीति च यास्क- 
मतं इति विशदं भवति । असदुक्तमन्तरप्रादुभाव-तन्नित्यव-कृतकजानि न केवरं मन्त्र- 
बर्गेर्निर्णीतानि, किं तु निरुक्तकारेणापि समर्थितानि भवन्ति । यास्कोक्तीरेव समथ 
यति बृदेवता । (न प्रत्यक्षमरृषेरसि मन्त्रम्” (नपुसकमापेम् ) इत्याह (८. १२९.) 
तरमिदैदोनसामथ्यं, त्रय्याः प्रयोजनम् , सम्यगनुष्टितानां कमेणां एलमित्येवमादयो बृह- 
देवतायां प्रतिपादिताः वेदरहस्याथपश्चं पोषयन्तीति न सेश्चयः । अ्रेमे श्लोका 
उदादाय! ॥ 
७, १३० "योगेन दाक्ष्येण दमेन शुद्धया बाहुशरुत्येन तपसा नियोगेः | 

उपाखाल्ताः इत्ख्ज्ञो देवताया चो ह यो वेद स वेद् देवान् ॥ 
१३१ मन्त्राणां देवताषिद् थः प्रयुङ्के कमे कर्दिचित् | 

जुषन्ते देवतास्तसख ह्विनोदेवताविदः ॥ 
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१३२ अविज्ञानप्रदिष्टं हि हविर्नहेत देवतम् । 
तसान्मनसि संयम्य देवतां ज॒हुयाद्धविः ॥ 

१३३ खाभ्यायमपि योऽधीते मन्त्रदेवतविच्छुचिः । 
स स॒त्रसदिव खर्गे सत्रसद्धिरपीञ्यते ॥* 

अथेदमवधारणीयम् । यद्यपि वेदमन्त्र पवित्रवशक्तिमश्वादिकं मन्त्रश््टेः 
गूढाथंभूत-आध्यास्मिकादि-तच्वमूरकमेव मवति, तथाऽपि बाद्याथपक्षेऽपि यज्ञादन्यत्रो- 
पयोगाय कल्पते । इदमेव मूं भवति तख एेतिद्यख, येन अलौक्िकिनोपायेन लौकिका 
अथो अपि साभ्यन्त इति रूढा प्रतीतिः । इदमेव मूरं शशौनकीयक्रग्विधानादि ग्रन्थख, 
यत्र भि षिधपुरूषाथसाधनोपयोगितेन कल्पाः प्रोक्ताः । इदमपि त्यं यचास्केनोच्यते- 
((उचावचेरभिप्राये ऋरीणां मन्त्रदष्टयो भवन्ति” इति । तदेव बृदेवताप्याह । 
(अर्थेष्सवः खल्दृषयः छन्दोमिर्देवताः पुरा । अम्पधावभ्निति च्छन्दोम्ये वाहुमेदैयः* 
(८. १६० >) इति । येवं लौङ्किकाथानुदिरयापि मन्त्राः प्रवृत्ताः, कथं तरिं परमपावनो 
वेद अध्यात्मनिष्ठाविशेषरहस्यानां निक्षेप इत्युच्यत इति चेन्नहासङ्गतिः । प्रागेवोक्तम् 
गूढाये एव परमार्थो वेदानां स्थूलार्थस्तु कमसु प्रयोजनवान् पूरपार्थसाधनेषु वेति ॥ 
यचप्यापातत ऋषीणां अभिप्रायेषु उचते स्पष्टमेव भवति, तथाऽप्यन्तरथविर्डे 
कषपथाभिश्ाप-निन्दाप्रशषस्ादीनां आप्यासिमिकनिष्ठाचरित्रसम्बन्धिवमवदातं मवेत् + 
स्थूरविचारिणां पाश्वात्यानुयाधिनां वा पक्षे ऋषीणां वैमस्यमेबोपसितमिति नत्र 
चित्रम् । यद्यपि न वयं सर्वेऽपि मन्त्रद्रष्टारः समकालिकाः समाननिष्ठादश्चाः मन्त्रान् 
अदशेभिति त्रमहे, तथाऽपीदं तथ्यं प्रतिपादयामः । ऋषयः सर्वेऽपि समानमेष सङ्केत- 
पदाथसषदायं समानमेव बाह्याभ्यन्तरयागं समानमेव भूरादिलोकसंखानं समानमेब 
देवतातखं समानमेव परमं पुरषाथं च विज्ञाय खनिष्ठादज्ञा-विशेषपेधिवाये-साधनाण 
देवान् अयजभिति सङ्केतरूपगूढाथे-तत्व न्वेषणपराणां प्राज्ञानां अयं समीचीनः पन्था 
परिस्फुटो भवेदिति दिष् ॥ 

ऋचः परमाणं वेदरहस्ये 

अथ तां रहस्यभाषामधिषृत्य विचायते, यत्र गोपितो भवति मन्त्राथेः । व 
रहस्यं सङ्केतस्पेण केन वाऽप्याकारेण तथाऽऽच्छादितं यथा स्थूलधियां सङ्केताथोपलिनि- 
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शङ्खाऽपि न जायते, यत् सङ्केतशचब्दाः बाद्याथोभिधायकाः सुतरां उपपन्ना एव प्रायो 
लक्ष्यन्ते । सङ्केता्च यागसम्बरन्धिनः लौकिकाः पदाथः ब्रह्मण्डग्रकृति-विलासितानि 
वा भवन्ति । अथवा कश्चन मूढधीः मन्त्रप्रतिपादिता अभ्यादयो देवाः केऽप्यमानुषाः 
पुरुषा भृताभि-बास्तरादित्य-मरुत्-पञजेन्यादिषेषेण प्रत्यक्षदश्येनावयिता इति वा प्रती- 
यात् । तदिह प्रथमं कि तद्रहस्यं माषितं वेदे द्रव्यम् १ यदि वेद एव रहस्यवागु- 
दिखितेति निश्चयो रम्यते, ततः परं कथं तद्रोपनं साधितमिति सङ्केतपदायथेग्यव्यां 
यरीक्षामदै ॥ 

तपोनिष्ठानागृषीणां देवताभिः सह व्यवहारे तदथप्रकाशने च रहस्यमाषा- 
व्यवखापितेति निर्गतं प्रमाणमत्ि चेत् तत् प्रथमं मन्त्रदशटिष्मेव स्यात्, ऋषिवाक्येषु 

एव द्रष्टम्यम् । ऋष्येददितायां रहस्यपदाथंप्रषङ्गषु किषुदिश्य रदस्याथेपरं पर्द 
प्रयुज्यत इति षिचायंमाणे, कोऽप्यपुरो देषो वा किमपि यानं कोऽपि रोको वा तिरो- 
हितो न दृश्यत इति वक्तव्ये अन्तदिंत-गूढ-रहस्य-अदृहयाद्यपरपयोय-निण्य पदं प्रयुज्यते । 
कचिदेवतासाभिष्यसम्पादिकां वाचं निर्दिहय प्रयुज्यमानं "नाम अपि हदि गुहार्या 
गूढमन्त्ैतं रहस्यं इति वा कीर्येते । वेदितव्यानि ज्ञानानि स्तोत्रपराणि वचांसि च 
निण्यपदायेभूत-रहस्यानीत्युच्यते । निरुक्तपठितानां षण्णां अन्ताहितनाञ्नामेकं निण्य- 
पदम् । इदं च प्रसङ्खवशात् गोपिते अन्ताहैतं तिरोहितं अद्रय रहस्यं इति प्रायः 
समानार्येषु बेदे प्रयुक्तमीक्षितव्यम् । इदं च पदं सम्प्रति परीक्ष्य बेदषेयः खप्रयुक्त- 
भाषायां किमपि रहस्यं निक्षिप्य बदियुखमतिमभ्योऽपकेम्यश्च गोपायाश्चक्ररिति निरूप- 
पिष्यामः । इदं चात्र नः सुदैषम्, यत् सन्दभेषश्षात् सविमशेमविमश्े वा इच्छानु- 
सारेण बेदपदानां अथोन् व्याचक्षाणः सायणः निण्यपदस्य एकरीत्या अन्ताहितं अदय 
गतं वेत्यथ व्याचष्टे । निण्यपदाथं साधु व्याङषैनपि प्रसक्तवाक्यतात्पयं खोदेश्स्या- 
नपेितमपि यथेच्छं प्रतिपादयतीति प्रथमं दशेयिष्यामः । निण्यपदप्रयोगस्थरेषु एकत्र 
अन्यथा व्याख्यासीत् । तथा व्याख्याने प्रमाणं न दत्तम् , नापि प्रयोजनम् । प्रमार्ण 
दत्तं चेत् तत्प्रमाणवचनं अन्यथा गृहीतम् । “निण्यम्”' निणांमषेयमित्याह । दिरण्य- 
स्तूपस्य रेन्दरेषु द्क्तेषु इयं ऋगभवति- “*अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये 
निहितं शरीरम् । पत्रस्य निण्यं मिचरन्त्यापः दीषे तम आश्चयदिन्द्रशत्ुः" 

„ १ १ इिपयुञ्य दीयते | अतिष्ठन्तीन न -(+ ५९. १०) । अत्र स्थूलोऽथ सायणीयपद््रयोगाङुपयुल्य रीष), तिष्ठन्तीनां 
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खितिरदितानां अनिषेशनानां उपवेश्चनरदितानां (प्रवहणलमावल्रात्) काष्ठानां अर्षा 
मध्ये निहितं निधिष्तं शत्र निण्यं निणोमधेयं शरीरं आपः विचरन्ति बिरेषेण 
परयाक्रम्य प्रवहन्ति । इन्द्रशत्रुः इृत्रः (जलमध्ये प्रथिते सति) दीष तमः दीषैनिद्रा- 
क्कं मरणं यथा भवति तथा आश्चयत् सवेतः पतितवान् । अत्र अप्सु मम्रतेन गूढ- 
लात् तदीयं नाम न केनापि ज्ञायते । तखत् निण्यं निणामधेयमिति सायणीयं 
विवरणम् । का नाम विवक्षा? परयामल्तावत् । न्द्रो इृत्रं जघान, तख देहपति 
तमः शरीरं तख दीषेनिद्रामबाप । तदृदृश्यमभवत् । गाढमधः पतने उपरि निरन्तरं 
अशं प्रवाहे, तच्छरीरमन्ता्ितम् । अत्र अदश्यमभवदिस्युक्तौ रेतिहासिकपक्षखय आधि- 
भौतिकपश्षखय वाका हानिः? मेधेषु इन्द्रायुधेनाहतेषु तत्र॒ बन्धिता आपो निरुक्ता 
भवन्ति । तासामावरकं बत्रश्षरीरमधः पतति, उपयापः प्रवहन्ति, तसादन्तर्दितमदृश्यं 
शव तच्छरीरम् । कुतस्तं नामशन्यमिखयमिग्रेति स सायणः! सरलेनेव पथा अथ- 
सामञ्चसे सिद्धे ^"मूढवाव् तख नाम न केनापि ज्ञायते इति तोऽयं द्राविड- 
प्राणायामः? नवा निण्यपदस्य निगौमधेयपर्यायवं निषण्डुपरितम् । यास्क एनामचं 
उदाहार्पीत्, तत्र “निण्यं निणोमम्” इत्याह । निणोमपदाथः दुगाचाय-व्याख्यानाद् 
अवगम्यते “येनासौ नीचेनेमति” तं प्रदेशं विचरन्तीति दुः । नीचैनेमनेन गन्तं 
निन्नं खरं निण्यमिति विवरणं अनुखारान्वसख ^“निणांम॑” इति पदसख युक्तं भवति । 
नामधेयार्थे तु “"निणाम"” इति नकारान्तनपुंसकरिङ्खं खात्, न तु नि्णामं इति अचु- 
खारान्तम् । तसखादन्र यास्कमेवं भ्रमादुदाजहार सायणः । एवै व्याख्याय कथं निणाम- 
भयोऽभूद् इत्र इति चेत् सोऽत्यन्तं तथा मृतः यथा तस्य मामापि स्रूतिपथादपगर्त 
किल ! एवं खपक्षस्यानपेक्षितमपि श्चिषटं व्याख्यानं श्चतश्चो दृश्यते सायणमाष्य इवय 
बिस्तरण ॥ 

निण्यं अन्तदितमिलयसन्दिर्धम् । सवत्र सायणः; निषण्डुपठिताथमेव खीकलय 
यास्क च प्रायश उदाहरति । अन्तदहितपदाथेः गूढरदस्याद्यपर-पयोयो बोध्यः । कौत्सस्य 
अग्रि्क्तसख व्याख्याने "निण्यं" रहस्यं “अन्तर्दित' इत्यवाह- “क दमं बो निण्यं आचिकेत 
त्सो मातुजेनयत खधाभिः? (१. ९५. ४.) । ऋषिः एृच्छति, युष्मासु को भा रहस्यमर्धि 
जानाति यो वत्सः खधापदवाच्य-खधारणसामध्येधर्मेः मातृरजनयदिति । शवं न 
केवलं असुरे श्रे अन्ता्हिते निण्यषदं प्रयुक्तम्, अपि तु अप्सु वनेषु वा गूढमभिमावेद्- 
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-वितुमपि प्रयुज्यते । कचित् किमपि सानं कमपि लोक बा गूढं अभिधातुं निण्यपर्द 
श्रयुक्तम् । काश्यपः सोमं सम्भोधयति- “तव से सोम पवमान निण्ये विश्वे देवाङ्जय 
-शकदुश्नासः'' (९. ९२. ४.) । अत्र रहस्यं खानं सोमखोष्धिखितं यत्र त्रयस्सिशदेवा४ 
खधाभिश्तं भजन्तीति मन्न उत्तरार्धे पठ्यते । जीव आत्माऽपि अन्तर्हित उक्तः । 
अत्र दीषेतमसो मनच्रदृष्टिभेवति- ““न भिजानामि यदि बेदमसि निण्यः सम्नद्धो मनसा 
चरामि” (१. १६०. ३५.) । वािष्ठमण्डङे श्चाख(-सहस्रात्मतया विततं तद्रहयं (निण्यं! 
डादेसाक्षात्कारेः सखदशेनेरुपायैरभिगम्यत इत्युक्तम् । ^^त इ्मिण्यं हदयस प्रकेतैः 
सहस्रवर्शममिसश्चरन्ति? (७. ३३. ९.) । वसिष्ठः मारुते क्ते मरुतां रूपवाहनादीनि 
साश्वये पयन् धीर एव इमानि (निण्यानि) रहस्यानि जानाति इयाह- “एतानि धीरी 
निण्या चिक्रेत पृश्चियेदृषो मही जमारः” (७. ५६. ४.) । पुनशान्यत्र वसिष्ठः भितावरुणौ 
सम्बोध्य प्राह- “असाकं रहस्यानि स्तोत्राणि युयोर्षिदितानिः इति । भन बां निण्यानि 
अचिते अभूवन्" (७. ६१. ५.) । ‹निण्यानि रहस्यान्यपि स्तोत्राणि?" इति सायणः ॥ 
यज प्रयकषं गूढं उदेशपूवैकं गोपितं रहस्यं बा तदभिधातुं निण्यपदं प्रयुक्तं बेदे 
इति निदशेनायोक्तान्युदाहरणानि पयाप्तानि । (“अमूरा विश्वा वरषणा इयसा 
ऋचः (०. ६१. ५.) तात्पर्ये परीक्षिते, रहस्यं मन्राथे विजानन्ति देवाः यञ्ज 
किमपि तेषां द््ेरपवारयितु श्क्यं, यच रहस्यं जनसामान्याद् बहिथेखबुद्धः रक्षणाय 
आच्छादितं इति तात्पये स्पष्टं भवति । अरविन्दश्रीचरणे; बामदेवघक्तस्तथा ("निण्या 
वचांसि इति वाक् निस्पंशषयं बेदभाषारहसशरुदधाटयतीति निरूपितम् । सेयं मब्रद्टिः 
भवति बामदेवख- ("एता विश्वा विदुषे बेधो नीथानि अग्रे निण्या वचांसि । निवचना 
कवये काव्यानि अशंपिषं मतिभिर्विप्र उक्ैः” (४. ३. १९.) । सायणीयविवरणाथाति 
यदान्युपयुज्य अस्यार्थोऽग्र समस्यते । वेधः विधातः हे अग्ने, विदुषे कवये (तुभ्यं) नीथानि 
(फरप्रापकाणि, सुप्रणीतानि वा) “निण्या” गूढानि निवचनानि नितरां वक्तव्यानि 
काम्यानि कविभिः कान्तदर्विभिः मेधाविभिः कृतानि “एता विश्वा वचांसि एतानि 
सवाणि वाक्यानि “मतिभिः उक्थैः मननीयैः स्तोत्रैः शब्धेध (सहितः) विप्र 
शाज्ञोऽहं अश्षंसिषं अवोचं, तानि सेवख । अन्यश्च भवर इह बामदेवखोदाहायेः । 
तत्र इन्द्रेण क्रियमाणं सोमपानं रहसि निवेयंत इति दृष्टान्तोदाहरणेन प्रतिपाद्यते, यथा 
ऋषिः वेदितव्यानथोन् रहसि साधयति, तथा सोपमन्येरबिदितमे रहसि पिबवीन्द्रः 
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इति । +“कविने निण्यं बिदथानि साधन् वरषा यत् सेकं बिपिपानो अचात्'" 
(४. १६. ३.) ॥ 

निण्यपदं रहसाथं सोदाहरणं व्याख्यातं, येन वेदमाषायां रदस्यं क्रषिभिः 
निशषि्तमिटयसन्दिग्धमवगतं भवति । तच रहस्यं क्रचिदेवता कचिद सुरः अन्यत्र ज्ञानं 
सलं कमप्यथेमुदिद्य भवतीति न विसायेम् । क्रक्संहितायां अन्यानि च पदानि 
श्साथचोतकानि प्रयुज्यन्ते । अत्र द्वितराण्युदाहरणानि दीयन्ते, यतोऽपि वेदमन्त्रेषु 
श्यं निशिक्मिति ज्ञायेत । गुहा-गु्य-अपीच्यानि कचित् प्रतीच्य अपि रहयार्थे 
्रयुज्यन्ते । खगुण-क्रियाचोतकैः उपयोग-विशेषायत्तेः उक्थ-शच्र-स्तोम-गीर्वाग्- 
बाणी-जह्म-मन्त्रादिपदे ऋग् व्यवहियत इति विदितचरमेवेतत् । अपि तु सन्ति मन्त्राः 
त्र गूढ माषाकरितां स्तोत्रवाचमावेदयितुं नामपदं प्रयुज्यते । “नाम” इदयभिधान- 
बाचक नामधेयमियत्र न बिवदः । वेदे देवतायाः नमन केवरं अन्याभ्यो 
देवताम्यो व्यावदयं कामपि देवताष्यक्ति निर्देष्टं प्रयुज्यते । किंतु प्रकृतं देवताव्यक्ति- 
विशेषं विज्ञापितं सज्निधापयितं बा या शक्तिरपेकषिता मवति तां भिभर्तिं तश्नाम | 
यतः तद्वेभ्यो नमनाय साधनं भवति ततत्तन्नामेत्युच्यते । नमनसाधनं नामति 
सायणीयम्याख्यनेऽपि दृश्यते । तस्ान्नामपदं देवताराधन-साधनभूतं सर्वाङ्कपरणामं 
आविष्डुवेन्तं मन्त्रदष्टिरूपं स्तवं लक्षयतीति ग्राह्यम् । (“नम उक्ति विषेम”” इत्यादावपि 

देवतां प्रति सवेथा प्रह्वं अनह तेदेवात्मभावं सम्पिपादयिषोमंक्तसङगेयम् । तसमात् 
नमनसाधनं “नामः स्तोत्रपर्यायतया वेदे प्रयुज्यमानं ऋरभ्य एवावगम्यते । तत्रापि तच 
नाम कचित् गुहायां निदितं गं रहस्यमिति वण्यते । कविदपीच्य-शब्दगिशिष्टं 
नामपदं प्रयुक्तम् । अपीच्यं निण्यमिव अन्ताहैतनामेव भवति । नैकेषु मन्त्रेषु रहय 
नाम रहसयं सतोत्रं बा अपीच्यनामप्रयोगेणवेदितं रक्ष्यते । गृत्समदस्य मन्त्रदष्टिमैवति- 
““तदस्यानीकं उत चार नाम अपीच्यं वेते नप्तुरपाम” (२. ३५. ११.) । अपां वत्सस्य 
शषोमनं खं रहस्यं नाम अन्तार्दैतं स्तवात्मकं नाम च वधेते इति भावः । स्थुलपक्े यः 
कोऽप्यस्तु नामशचन्दायः, सोऽपीच्यपदाये-पिशिष्ट इति तु असन्दिग्धं भवति । नाभाक 
ऋषि; वरुणं स्तौति- ““यो धर्ता वनानां य उस्लाणां अपीच्या बेद् नामानि गुद्या । 
स कविः काव्या पुरु रूपं द्यौरिव पष्यति नभन्तामन्यके समे” (८. ४१. ५.) । अत्र 
मानि पदान्यवधेयानि- “अपीष्या नामानि गुद्या कविः काव्या" इति । इदं च तालयर्थ 
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शष्षणीयम् । यो वरुणः सर्वेषां थुवनानां धारकः देवाधिष्ठानभूत-रद्मिसमृहोपलकित- 

ह्ञानप्रकाकश्चानां रहस्यानि गुहादितानि नामानि (स्तोत्राणि वा) जानाति, स कतिः 
क्रान्तदर्शी काव्यानि कविकर्माणि पुष्यति, यथा यौः पुरुरूपं पोषयतीति सह्कपाथः ॥ 

असन्नेव घक्ते- “स सधुद्रो अपीच्यस्तुरो चामिव रोहति” (८. ५१. ८.) । 
इति अन्तर्हितो रदस्यसथुदरो वरुण इत्युक्तम् । कषिभागेव ऋषिः मातापित्रोः रहसयं 
नाम पूत्रो धारयतीलयाह- “क्तख जिह्वा." दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यं नाम 
(९, ०५. २.) “सदा ते नाम खयश्चो विवक्मि” (७. २२. ५.) इति बासिष्ठमन्त्र- 
भ्याख्याने "तव नाम सोत्र सदा सदेव ब्रवीमि” इति सायणः । पुनश्च “मर्या 
अमर्यसय ते भूरि नाम मनामहे । विप्रासो जातवेदसः ॥ (८. ११. ५) “भूरि 
नाम भनामहेः विस्त्तं स्तोत्र जानीम इति सायणः ॥ 

बहवः सन्ति मन्रवर्णाः संहितायाम्, यत्र॒ नामपदं देवताव्यक्ति-विक्ेषं प्रति 
विन्वापनाय प्रयुज्यते, ऋचं स्तोत्रवाच दयोतयितुचोपयुज्यते । दिधाऽपि तद्रहयं 
अन्तर्हितं गहनं वेत्यर्थ वतेते । कदाचित् प्रतीच्य-पदमपि तिरोहित-रदस्य-गोपिताचर्े 
श्यवहूतं पयामः । परं तु आभिश्चख्ये अन्तदयेखवे वा लोक इव वेदेऽपि भूयः प्रयुक्तं 
भवति । अन्तैखवार्थ प्रयगात्मादिः प्रयोगोऽचाऽपि वतेते । प्रयच्युख-पराश्ुखशब्दौ 
अन्तयल-बदिुखवाचकौ विदितचरौ । उपन्यस्तमिदं सवे बेदभाषायां रदस्यमस्तीति 
बह चसंहिता-प्रमाणपू्वकं निरूपयितुं पर्याप भवेद्विचाररसिकानां जिज्ञाघ्रनाम् ॥ 

अथ तद्रहस्यं परीक्ष्यते । तत् कीदशं, केनाच्छादनेन अन्तरथेभूतं तत् संव्रियते! 

ध्रागुक्तं सङ्केतपदाथ॑रूपं तदावरणमिलयाच्ष्महे । यद्यपि अन्तरथेः परमार्थो मोप्यविद्या- 
श्रहृत्तानां अध्यात्मनिष्टठानां विदित उपयुक्तश्च भवति, बाद्योऽथेः सङ्खेतरूपः स्थूलः 
कर्मपराणाभ्ुपयुक्तशेत्युक्त, तथाऽपि बाद्लोऽ्थः सर्वत्र सङ्कतसूपेणेव साध्यत इति नियमो 
न भवति । सङ्केत-निरपेक्षमेव बाद्याम्यन्तराथदययं मन्त्राणामनेकत्र निष्पन्नं भवति । 
शत्र प्रख्यं साधनं कतिपयपदानां दववथेता बरह्मथेता वा प्रसिद्धा वेदे । अत्रेमान्युदा- 

हरणानि भवन्ति- धीः" हदं च पद् लोके वेदे च बुद्धिवाचक प्रसिद्धम् । धी-शब्दः 
करमर्थेऽपि ग्यते वेदे । वसरादन्तरथे स्त्र ज्ञानशृत्ति-विशेषतयेव व्याख्यायते । 
बाते तु भियः कर्माणीति व्याचक्षते, न तु सवेत्रेति नियमः । केतुरिति प्रज्ञापकोऽन्त- 
हान-विलासविशेषः गूढाथपके, बाद्यपकषे त॒ केतूनां धावर्थाचुगमेन प्रज्ञापकवे प्रोक्तेऽपि 

8 
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अलयन्तस्थुलतया रद्िमभिः प्रकाशदानात् तेषां प्रय जगत् प्रति प्रहापकलाख केतवौ 
रहमय उच्यन्ते । अत्रापि न नियमः, नेकः केतुषदाथैः कमेपरन्याख्यातणाम् । शव 
इदं च शृणोति-धावथंसम्बन्धिनां श्ुति-ोत्र-ध्रवणादीनामेकं पदम् । अन्तःभवणं दिश्य 
वा, देवतानुग्रहाजिष्ठाविशेषरब्धाज्जञानव्रलावेश्चाद्ा सिद्धं भरवणं शति रहदसम्प्रदायार्थः । 
स्थूलपक्षे कीर्तिरिति खात् न्यायतः, कीर्तेः सर्वत्र भ्रूयमाणलात्। कविदममपि व्याच 
सायणः, पनरिहापि नासि नियमः । क्रतुः" प्रज्ञा, अष्यवसायात्मकं प्रा्तमिच्छानर्त 
वा सवत्र अन्तरथप्रतिपत्तौ । स्थूलपक्षे तु न नियमः । कवित् प्रज्ञा कचित् याचि 
कमे, अन्यत् किमपि वेच्छानुसारेण व्याहरति सायणः । ऋतम्" रहय्यार्थाधिगमै 
प्रधानतमभिदं पदं, अन्तहिंतानां वेदार्थानां अधिगमाय प्रथमं द्वारमिति वक्तव्यम् । 
सलं आिभूतं सत्य बा तद्धर्मो वा क्रतपदेनोच्यते, नान्यथा गूढार्थप्रकाकनपद्धतौ । 
स्थूलपक्षे क्रचित् कऋरतश्ुदकं भवति, यज्ञो भवति, अन्यत्र अन्यत् किमपि भवति, फिवा 
न॒ मवेन्निरङ्कश-कमेपरता-प्रतिषादनोत्साहसमीरिते सायणीये भाष्ये १ एवमन्यानि 
पदान्यपि सङ्केतरूपं बिनेव ब्याभ्यन्तराथ-साधकानि वपैमानानि यथावसरं र्वा 
व्याख्यानेषु प्रसज्यन्त इति नेह विस्तर इष्यते । इद्मत्राषधेयम् । इदमेव महद्र्ट 
अन्तरथविवरणसरणेः, यद् तादिषदानां एकैकस्यापि एकरूपतया नियमेना्ग्रहणाद् 
सवत्र गूढार्थादुसारेण तात्पयेसङ्गतिः सुला लक्ष्यते । स्थूरपक्षरीत्या तु बहुषु सख्येषु 
न केवरं भावदारिग्यं फ तु तात्पयेमसङ्गतं च भवतीति पुरस्ताद्याख्याने दिशात्र वां 
प्रदशेपिष्यामः ॥ 

अथ सङ्केताः । तादिपदान्यसङ्केतपदान्यपि अन्तरथेसाधनान्धुषपादितानि ) 
अन्यानि पदानि सङ्कतरूपाणि गबाश्वधतादीनि बतेन्ते । एषामेकैकमपि आन्तरख 
प्पश्चस्य सत्यस्य भावस्य पदाथेख वा बाह्यं सङ्केतरूपं जेयं भवति । अत्र उदाहरणानि 
भवन्ति । "गौः" इति धिशिष्टं आच पदम् । यद्यपि रोक इव वेदेऽपि गोपदं रिः 
वाक् चतुष्पाद्विरेषः इत्यादर्थेषु वतेते, तथाऽपि गूढाथेपक्े किरणोपलशित-अन्तःप्रकाः 
शाथे प्रयुज्यते । तश सङ्केतः गौरिति चतुष्पाद्वा्चे ग्राह्यः । यद्यपि गोपदख शिष्ट 
तया क्वथः सिष्येत्, तथाऽपि सङ्केतरूपैव गौ्राध्ा, गोपयोयधेन्बादीनां गोबिकारः 
दुग्ध-षृतादीनां च सङ्केतरूपतया मन्प्रव्णेषु प्रयोगबाहुल्यात् । तादशस्थठेषु सहर्व 
उज्जिजा तात्पयोन्वेषणे कामस्तु असलयः शोवनीयश्च मवेत् । मन्प्द्रशटार रषयः 
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असम्बद्धप्रलापिनि उन्मत्ता इति वा सिध्येत् । “अश्वः" बरस्य सङ्केत; अद्यतने युगेऽपि 
नव्यानां व्यहारे इयद्श्वबरमिति बप्रमाणगणनायां आहुः । इदं च बलसङ्केतभूतवे 
अश्वस्य चिरन्तनमिति सायम् । “आपः' जीवनरसः तच्छक्तिविशेषाणां सुष्टिकाय- 
खितानां विश्वमूलतस्वशक्तीनां च सङ्केतः । "नघः सिन्धवः” सजनपोषणशक्तीनाप् । 
शश्द्रः" अखण्डसश्वखरूपं, यसादुदेति बयीतमा सयः । “पर्वतः पर्ववान् सानुमान् 
दृष्टस भूम्यादेजेगतः बहुप्रखस्य उपयुपरि सानव इवावयितख सङ्केतः । गुहा" 
रहस्यखानख, सवेभूतभूरस्थानभूतसख हृदयस्य सङ्केतः । इमानि बहिरुपितानि वस्तु- 
कृपाण बेदकविभिः खोदिष्टानथान् आविष्कतुं निरायासेनोपयुक्तानीति सावधानाव- 
लोकने स्पष्टं भवेत् । अछृत्रिमधियां आदि-कवीनां अन्तरङ्गेषु सद्ुद्रादीनामखण्डसत्व- 
खरूपादिभिः पदं कृतमिति नात्र चित्रम् । तथा च, अपरिमेयल-गाम्भीयादिरखण्ड- 
द्रव्यसमृद्धिवां सथ्द्रश्य, निरन्तर-वहनाप्यायनादिशचीलता सिन्धूनां, जीवनाधारता वा 
अपां, एवमन्येषामभितः सतां चराणां खराणां चा गुणक्रियाविरशेषाः सेस मूल- 
तस्वानि क्ष्मगहनप्रदेशचेषु विगाह्य अन्तरे प्रतौ देववाकार्य-विरधितानि पर्यताग्षीणां 
खानुभवसदशाः सङ्कता अभूवन् । परदेवतं प्रति यात्रायां बेदक्वेर्दीन्राप्तानां सला- 
थानां ्रह्माणामसाधारणमावानां आविष्करणाय स्थलानि सरित्सशुद्र-गवाशवप्रमृतीनि 
निसगसिद्धानि बिम्बान्यप्रयास-प्रबृ्तान्यासन् । तथा मन्त्रवाग्भिगूढा्थानामाविष्करण 
क्रषेः खोपयोगाय अन्येषां तादश्चाध्वचराणामनुचराणां वा प्रयोजनायाकसिपिष्ट । इदं च 
सङ्केतभिम्बानां परमं प्रयोजनम । तानि हि खमवेरिष्टाथोन् प्रतिपाद्य बिवरणमन्तरेण 
-गादं संस्कारमात्मनि द्रष्टरि विदधते । उत्तरयुगेषु बुद्धिप्रधानेषु साहियाभ्धुदये भाज- 

मानेऽपि भिम्बर्बिना प्रायो मावाविष्कारो न षटतेऽद्यापि । तत्रापि गुणक्रियाविश्ेष- 
धर्मारोपणेन रूप्य-रूपकभवं प्रतिपाद्य इष्टमयं बोधयन्ति कवयः । वेदे तु सङ्केतसूप- 
ग्रहणेन रूप्ये सूपकधमारोपख नास्यवसरः; । पवैतनिम्बप्रदश्चनमात्रेण अचलल-जीवन- 
प्रवादप्रमवव-बहुप्रखाधिरोहसादुमच्व-उततङ्गलादयः अनभिहिता एव साक्षादुपथिताः 
शरमवन्ति हृदयं प्रवेष्टम् । अपरं चेदं बोध्यम् । बेदनात्मकङाद्धावादुभव-बिशेषादरा 
भीवृयात्मकं ज्ञानं (बौदधेऽसदीये युग इव) न पथकुतं वैदिके युगे, यत्र वेदनं बुद्धिः उमे 
अपि सुसङ्गते निरन्तरे चाभूतामू । यानि सलयानि अवगन्तुं बुद्धिः प्रवतेते, तानि खड- 
धावस्ितानि षनन्यिनुमववेद्यानि भवन्ति, न पुनस्तानि केवलं बृच्यात्मकतया गृदयन्ते । 
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तसात् सलं धनं सवेदा खरूपावसितं अनु मवैकवे्यं धीदृत्तिभावना-विषयभूतं श 
भवति । यच्च सलयमसाकं प्रत्यक्षं भवति, यच्च भावनागोचरं वा, तद्रस्तुतः खस्पा- 
वस्थितं ञेयं, तख बाद्यतलमेव नः प्रयक्षं मवति, तख मावनाऽपि छायेव विदूर 
मानसी वृत्तिः । यत्किमपि सलं प्रति आानामृषीणां बुद्धिखयवृत्तेः हादमावख च 
साङ्गलयात् भावानुभव-धीश्रस्यो्देधीभावव्यवहारख नासीरप्राबस्यम् । फ्रषिभिः प्रयुक्ता 
सङ्केताः युगपदनुमव-धीदृ्योर्गोचराः समपद्न्तेति सह्धपाथः ॥ 

अथ नेकविधाः सङ्केताः । प्रयक्षे स्थरे जगति शितानां पवेतादीनां सङ्कतोप- 
योगिवुक्तम् । एषां सर्वेषां समानवगेता ज्ञेया । प्रायश्ोऽयमेव सङ्केतवगेः मन्त्र 
दष्टिषूषयुक्तः प्रागस्ाभिः व्याख्यातः, येनावगतेन गूढाथभ्रनेशपद्या सुगमा मवेत् । 
अन्यविधाश्च सन्ति सङ्ताः, ये चन मन्ति बआद्यजगत्पम्बन्धिनः, किंतु ऋषिभिः 
चयेमाणे रहसाध्वनि रन्धाधार्थाः ज्ञानचक्षुषः लोकान्तरसम्बन्धिभिः षिम्बैः माषा- 
सथानीयेरावे्यन्ते । स्थूरात् जाग्रस्रपश्चादुपरिष्टात् थतानां विपुलतरप्ज्ञाशक्ते-विलास. 
षेत्रेवां सम्बन्धिनो गहनाथाः खयं कऋषिद्ैः बिम्बविरेषैराधिमेबन्ति । तस्मात् 
ताद्शानां सूपाणामेवाथोभिधायकसं सिद्धम् । तथाविधानि रहस्यानि क्मेशशुषः 
प्रयक्षाणि भवन्ति । एतदर्गीयाः सङ्केताः देवताविशेष-वणे-वाहन-आटृति-न्यापारादि- 
वणेनपराः मन्त्रेषु लक्ष्यन्त इति बोध्यम् ॥ 

पुरा युगेषु प्राचीनमायुषवर्गेषु देषताराधनपद्धतिः सवथा सङ्कतरूपसमुद्धेहि 
नालि संशयः । अधापि केचन चिन्दु-त्रिकोण-षट्कोण-मण्डलादयो यन्त्रपदवाच्या! 
तान्त्रिकाः सङ्केताः रहखाथोः पूज्यन्ते । अन्ये पुनः पराणागमप्रिद्धाः त्रिश्ल-शङ्क- 
चक्र-गरुड-दृषादयः अद्यापि उपयुक्ताः सुप्रसिद्धाः, एतेषं सङ्केतानां कवित् पुराणेषु 
विवरणं रक्ष्यते । ताश्रिकमूर््यादीनां सङ्केताथंसतत्र तत्र व्यक्तमव्यक्तं वा पच्यते । 
श्दशां सङ्केतानां पूर्योक्तवैदिकसङ्केतानां च आधारतः प्रयोजनतश्च भेदो वत शयब- 
धेयम् । अख बिषयसख अत्रानुपयोगाद्िस्तरभिया च एतावतेव विरम्यते । सवथा 
वेदघक्ताथेविचारे सङ्कृतरूपा्ग्रहणं न्याय्यं सुवराुपपभ्नमिलयलं बहुनोक्तेन ॥ 

अथ ततीयः खण्डः 

वैद्रहयमपिरलय प्रतिपत्तव्योऽस्मत्पधवः सनिल्तरघ्ुपन्यस्तः । गदाथ-विष्तौ 
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-सङ्केतरूपपदार्थानां यानं सप्रमाणञुपपादितम् । वसिष्ठवामदेवादीनां मम्रदृष्टय एवार्चं 
भधानं प्रमाणं वेदगृढाथेसिद्ान्तखेति निरूपितम् । इतः परं बेदमश्रवर्णेम्योऽन्यत्र 
बेदगुप्नाथंपिद्धान्तं गृढमगृढं वा घचयन्ति प्रोद्धलयन्ति वा प्रमाणान्यस्िन् खण्डे परीक्षे 
महि । अत्र प्रथमं तावत् नैरुक्तानां मतमावेदयतो यास्क न्यपि वचनाकिं 
-निरीधितव्यानि मवन्ति, प्रसङ्गतस्तखाशयाः कषिदुष्टिखिताः पूम् । अत्र तखाभि- 
श्रायान् सामान्यतो देवान् मन्रान् ऋषीन् मनच्राथबिवरणं चाधिकृत्य सारतो व्याचक्ष्महे । 
बेदार्थावगमाय अख्यमङ्गं॑निरुक्तमिति प्रसिद्धम् । निरुक्तं च निवेचनं वेदिकपदार्ना 
इति बोध्यम् । कानि तानि वैदिकपदानि भवन्ति येषां निवेचनाय प्रवृत्तो यास्क इति 
चेदुच्यते । छन्दोभ्यः समाहूतानि खाध्यायात्परमाथेविचारायोपयुक्तानि निषण्डुपद- 
वेदनीयानि चिरन्तनसम्प्रदायाध्ययन-क्रमागतान्येव निवेचनविषयभूतानीति जेयम् ॥ 
अत एव 'समाघ्नायः समाञ्नातः स व्याख्यातव्यः" इति पदानां आघ्नानात् समाहारं 
द्योतयितुं समान्नायपदेनोपक्रान्तं निरुक्तम् । पदसथुदायो निषण्डुः पद निषेचनं निरुक्त- 
-मित्युमयोर्बिकषेषो बोध्यः । तसान्नामरिङ्गायुशाषनस्यामरसिह इव न यास्को निषण्डु- 
कारः, रितु निरुक्तकार इत्यवधेयम् । तत्रापि बहूनां पूर्वेषां निरुक्तकाराणां मर्व 
अभरिय तदुक्तीरलिखन् यथामति व्यर्चयनिरुक्तग्रन्थम् । यदपि नैरुक्तपक्षः प्राय 
-स्थुलो बिगेख इयतेशयं , तथाऽपि यास्कोक्तिषु केचनांशाः संल्यन्ते, ये च भवेयु 
अवधानमाजनं बेदरहस्निज्ञाघलनाम् । यद्यपि यास्कोक्तानि पदानां नि्वैचनानि स्त्र 
उपपश्नानीति न शक्यं वदितुं, यचपि बहुषु स्थरेषु तन्निवेचनानि निरङुशकरना- 
साधितान्येयेति वाच्यं, तथाऽपि तत्प्रतिपादिते बेदपदानां यौगिकवं नैरुक्तमतं गृढाथचिन्त- 
कानाममूटयं रहस्योद्धाटनदवारं मवति । बेदपद-यौगिकतप्रतिपादकं नेरुक्तपक्षमवलम्ब्य 
बैदिकधमेसख पुनरुद्वाराय दयानन्दखामिभिः प्रषृतमिति सायम् । बेदगुप्राथेषिचारे 
वैदिकपदानां यौगिकं श्ुख्य आधार्तम्भ इत्ययं प्रथरमोऽशो अवभेयः । अन्यश्च 
-भति । वेदे षृत्तान्तान्धाख्याने, देवतानां बन्धुवादिवादे बा, न शुख्योऽथो प्रायः । 
गौणी वृत्तिरेवाभ्रयणीयेति नैरुक्तः पक्षः । इदं च गौणार्थाभ्रयणमवह्यममिमतं छ 
असाकं बेदरहया्प्रकाश्चने । परं तु तात्पर्योपपादने श्वकष्मोऽन्तर्थो गृष्यतेऽसाभिः 
न तु बाह्यः स्थूलश नैरुक्तैरिव । मीमांसकानामपि खमतानुसारेण गौणाः शम्दा शढि 
-असङ्गगशादुद्ाहतं पू, इह तत् सायम् । खसुजांरः शृणोतु नः” (आबेद- १. ५५. ५.) । 
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इटयत्र व्याख्याने यास्क आह- “उषसतमसय खकारमाह सादचर्याद्रसदरणाहया+” 
(नि. १. १६) । अन्यश्र इन्दरशतरत्र इति बदन् आह "तत् को इत्रः १ मेष इति. 
नैरुक्ताः, वाष्रोऽसुर श्येतिहासिकाः । अपां च ज्योतिषश्च मिभ्रीभावकरमणो व्क 
आयते । तत्र उपमार्थेन युद्धवर्णां भवन्ति" (२. १९.) । यद्यपि बाह्यः स्थूरं एवः 
भावः परिगृद्यते निरुक्त कारेण, तथाऽपि वेदाथंविचारे गौणार्थाभ्रयणयामिन्ाः प्च 
्ुतषंय हययमंशोऽस्माकं मागेदरशीत्यनयेमिदं त्वम् ॥ 

एवं स्थुलमयं मब्राणां ब्रुवाणोऽपि दुरो दैवतनिणेयः, दुख्दो बेदाथेबोध शि 
भश्रवर्णानुदा्रय् दृष्टान्तेन प्रतिपादयति- ““जाकपूणिः सङ्टपयाश्चक्रे सर्वा देवता 
लानामीति । तसे देवतोमयरिङ्गा प्रादुेभूव । तां न जज्ञे । तां पप्रच्छ विषिदिषाभि 
नेति । सासा एतामृचमादिदेशैषा मदेवतेति'" इति (नि. २. ८.) । अत्र यास्केनोदाहृता 
क्रकू- ।य ईचकारः इति दीषैतमसः अखवामीयष्क्तथा (१, १६४. ३२) ("बहु 
प्रजाः छृच्छमापद्यत इति परिव्राजकाः, वेकर्मेति नैरुक्ताः” इति ऋचो विवरणमारभ्यः 
धक्षान्तरगतं परिव्राजकीयं तात्पर्युष्टिखन् नैरुक्तं स्थूलमेव पशषष्ुदाहरति । कमेपर- 
भ्याख्यानाचायंः सायणोऽपि अखवामीयष्ठक्तं स्र अध्यात्मपरतया व्याख्येयमिक्ति 
अभ्युपगच्छन् इमां छऋचमात्मवादिमतानुसारेण व्याख्यातवान् । यक्किमपि बा भवतु 
अस्या कऋरचस्तात्पयं , यास्कोक्तित इदमवगम्यते । देवताखरूपावगमो दुरेभः, देवता- 
श्रसादादेव सम्पाद्यः । शाकपूणेः प्रलयक्षृतां गतायामपि देवतायां, सा खखरूपं नः 
्यवारीत् । एवं किर सा प्रोवाच- “देवताः सर्वाश्च जिज्ञासितवानसि, अहमेव 
सर्वदेवता, मम यथाथ खरूपं ।य ई चकार, इत्यखाश्रचि प्रतिपादितम् । लं मन्त्रवण- 
वद-निर्वचनप्रबीणोऽसि, तस्मदेतख्या चः सकाशान्मामवेत्यावधारय इति । दुरूहो 
बेदाथेबोध इत्युक्तं, इतथ रदस्यमस्ति बेद इति स्पष्टम् ॥ 

तथैव यास्को बेदाथेनिणेयोपयोगाय बहूनां तदानींतन-पक्षान्तराणां प्रामाणि- 
कानां बादानखण्डयन्नदाहरति । या्ञिकाः, पूवे याज्ञिकाः, एके नैरुक्ताः, नैदानाः, 
धरिवाजकाः, रेविहासिका इटयेवमादीन् पक्षान् तत्र तत्र शंसति । अतो बहुप्रकार 
भषराथेव्याहारसतत्र अष्यात्मादिगुढाथेपशषश्च विस्मृतग्राय एव॒ यास्कनिरुक्त प्रणयनसमयः 
इति गम्यते । यद्यप्येवं, तथाऽपि ऋषीणां त्रषिलमधिटृत्य मप्रादुमाविप्रकारं च 
“वदनान् तपसखमानान् श्रह्म खयम्धु अभ्यनाषेत्" इत्यवोषिरुक्तकारः । अन्यत्र. 
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“अभरायेदुरूहतं प्रतिपादयन् द्वे चौ उदाहरति- “उत बः पद्यञ्न ददश्च॑ बाचं उत बः 
शृण्वन्न शृणोदलयेनाम् । उतो वसं तन्वं षिसस्रे जायेव पय उशती सुषासाः” 
८१०. ७१. ४.) । ^८उत तं सख्ये सिरषीतमाह्ुः नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । अषेन्वा 
चरति माययैष वाचं शुश्रुव अफलामपुष्पाम् ॥? (१०. ७१. ५.) । अत्र आद्यौ 
मन्नाथाबगल्ये यतः कायैः, अथौवबोधञ्ूल्यः खाध्यायषान् स्थुलमेव मच्रा्थं पश्यपि 

घ इव भवति, तथा मन्रश्ब्द्ं भृण्वमपि मन्रशक्तिप्रभोधनाक्षमः भधिर इव भवति ॥ 
यस्तु विज्ञः टष्टिश्ुतिसम्पन्नः मब्ररहयं साक्षात्कतुमधिकारी भवति, तसे ऋगातिमिका 

-वाक्् खयंप्रकाश्चा मरति, यथा जाया पटे खं बपूरषेयति तथेति उपमया प्रतिपादयति । 
-शवमथावगतिरवश्या, न चेत् (स्थाणुरयं भारदर' इति अनर्थज्ञो निन्दास्पदं भवतीढि 
उपपादयति । अन्ययचा इदमवगम्यते । अखाः दुर्गाचयेव्याख्यानमनुघुय षदाम 
अभिधाय तात्पयं प्रदशंयामः । “उत बं सख्ये सिरपीतमाहुः' इति । उत बं एकमपि 
-सख्ये देवसख्ये देवानां समान-ख्यानतायां देवसायुज्य हइदयथेः । ।'यां यां देवतां 
` निराह तखास्तखास्ताद्धाग्यमनु भवति” इति उत्तरत्राह यास्कः । तदत्र अनुसन्धेयम् । 
-कमिति आहुः ? सिरपीतं इति । अप्रच्यवनधर्माणं विज्ञाताथ हय यंः । क एवमाह 
इयमेव वाक् ऋकपंक्घिका । “नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु" एनं बागय्ञं बलबर्खपि बाग्- 
ज्येष्व्थषु दुर्हेयेषु दुरवधटनीयेषु सपुद्रपिहितरतसननिमेपु देवतापरिज्ञानादिषु व्याकतै- 

“व्येषु अन्ये अनुगन्तुं न शक्रुवन्ति । उत्तरेणाधर्चेन अविद्वान् निन्दते । एषः अविद्वान् 
अधेन्वा मायया चरति, असे एषा वाग्धेनुः कामान् न दुगे । यः अफलां अपुष्पं 
-वाचं अन्येभ्यः सकाशाद् श्रुतवान्, अभ्ययनाहते नालति किमपि मृग्यभिति शब्दमात्रं 
श्रुता दृदग्रहेणावसितो मवति, तद्य अपुष्पा अफला च वारमवति ॥ 

अत्र यास्कः ““याज्ञदेषते पष्पफरे देषताभ्यारे वा इदयाह । अत्र निरुक्त 
व्याख्यातार आहुः- “यज्ञे भवं ज्ञानं याज्ग, देवतासु भवं दैवतम् । आत्मन्यपि यद्वतेवे 
-तदष्यात्मम् । यन्ञपरि्चानं देवता-परिन्नाने आत्मपरिज्ञाने च । एतदेव समस्तवेदभ्रहि- 
-याचम् । तत्र यद्यभ्युदयलक्षणो धर्मोऽभिग्रेयते, तदा देवताथलाचान्ञं देवतं लम् । 
-फृलायं हि पृष्पं मवति पूर्वम् । यदि पुनर्निःभरेयसरक्षणो भमोऽभिप्रेयते, तदोमे 
 याज्ञदबते पूष्पलमेव बिभृतः । दैवते हि तदथलादयाज्ञभन्त भूतमेबेवि देवतं पृष 
"अध्यात्मं फलम्! ॥ 
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सर्वथा त्रिविधं परिज्ञानं अधियज्ञ-अधिदेवत-अध्यात्माख्यं मन्रवरणेम्यो रन्धब्ये 
ति यास्को मन्यते । अविस्पष्टाथाश्च मन्ना इति चेन्नेष खाणोरपराधो यदेनमन्धो न. 
धृह्यतीयाह । अन्यश्च खकालिकमेतिद्यं सरति निरुक्तकारः । ऋषयः साक्षात्कृत- 
श्पाणः अवरेभ्योऽसाक्षात्छृत-धमेभ्यः उपदेशेन मन्त्रान् सम्भरादुरिति । उपदेशेनेयाह ॥ 
अत्र वेदरदस्यनिद फ कमपि चिरन्तनं गृढसम्परदायमेवाभिप्रतीति ज्ञायते । अत एव 
ष्यास्तपसा पारमीष्ितव्यमिति व्याहरति ग्रन्थान्ते । इतथास्ि रदं षेद इति 
असन्दिग्धम् ॥ 

अथ मन्त्ररहस्य इव देवतारदस्येऽपि श्रद्धा यास्कस्येति प्रागुदाहताभिस्तदुक्तिभिः 
अवगतं भवति । अन्ते च देवता अधिय तदुक्तयो देषगुप्नाथसिद्रान्तखानुङ्कल्य- 
क्षम्पादिका इत्यवधेयम् । तथा चाह- “*माहामाग्यादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते, 
धकसात्मनोऽन्ये देवाः प्रयङ्गानि भवन्ति । इतरेतरजन्मानो भवन्तीतरेतरप्रशृतयः 
कृमेजन्मान आत्मजन्मान आत्मेवेषां रथो भवति, आत्मा अश्वाः, आता आयुधं, 
आत्मेपवः, आत्मा सवं देवस देवसखः” इति (८७. ४.) । एवं यास्कः पक्षान्तराणि 
श्रामाणिकेसेन यथावसरभुदाहरश्नपि मन्वेभ्यक्षिविधपरिज्ञान प्रतिपाद्य अध्यात्मपक्षपारम्यं 
अभ्युपगच्छतीदयवयेयम् । इदं च परोद्धरुयति बेदरहस्याथसिद्धान्तम् ॥ 

अथ च साध्नेवेदं यतप्रामाणिकतया शंसति पूर्वेषां नेरुक्तेतरपक्षिणां बा वचनानि 
यास्कः, तथाऽपि नासौ सठणाभ्यवहारी । यत्र माननीयेष्वपि पूर्वेषां वचनेषु असाधु 
ध्यति, तत्र निःशङ्क दोषं दशेयति । अत्रैकमिदं निदश्ेनं भवति- वनेन वायो 
न्यधायि” (ऋ. १०. २९. १.) । अस्यामृचि वायः” इति एक पद् द्विधा कृतं पदपाटकारेण 
वदसाध्विति आह- "वेति च य इति च चकार श्चाकस्यः । उदात्तं तेवमाख्यातः 
अभरिष्यत् , असुसमापशाथः?” (नि. १. २८.) इति । ऋक्संहितापदपाटकारः शाकल्यः । 
यद्यप्येवं बेदपदपाटकारेऽपि दोषदश्चनं भयुज्यते, तथाऽपि बिगशृङ्खलवं नेष्यते, 
यन्मन्त्राणां परमं प्रामाण्यमभिमन्यते । परं तु यथा मन्त्रान् प्रमाणदष्या पश्यति, तथा 
जराज्षणानि तत्र तग्रोदाहरमपि नाद्रियते । तथा च दैवतकाण्डे बेश्वानर-्रस्तावे "ब्रु 
भक्तिवादीनि हि आक्षणानि भवन्ति” इद्याह (नि. ०. २०.) । भक्तिनांम गुणकरपना 
बेन केनचित् गुणेन ब्राह्मणं सवे सवथा जरदीति तत्र तस्वमन्वेष्यमेष भवतीति यास्क- 
अ्यारूयातारः । तस्मात् प्बिचारमेष पूर्धेषां चनानि परीक्ष्य परिग्रा्माणीयेवमथकानिः 
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निरुक्तकारवाक्यानि स्मतेव्यान्यसाकं ब्रेदरदस्याथविवरणप्रसङ्गे । श्यानुपकारकोऽसाकं 
यास्क इति प्रदर्हितम् । इतश्वाल्ि रहस्यं वेदे मार्गितव्य, प्रकाश्पितय्यग्र् ॥ 

बहूनां बाक्षणवचनानां चाटुकारवचनवेनाप्रामाण्यं यथा यास्कः पश्यति तथा 
श्लौनकीय-ब्ददेवता यास्कोक्तिषु दोपं दशेयति- “पदमेकं समादाय दविधा ङा 
निरुक्तवान् । पुरुषादपदं यास्को इृक्चे वृक्ष इति त्वचि ॥ इट्यादिभिः । 
(शदेवता- २. १११-११६) । यास्क इव बृहदेवताऽपि मश्राथेबिवरणे मतमेदानाह । 
वत्राप्यात्मवादिपक्चपुदाहरति । निदशषेनाय पञ्चजनचर्चा अत्रोदाहरामः- (७. ९०-७२.) 

('श्चालाश्रुख्यः प्रणीतश्च पुत्रो गृहपते सः 
उत्तरो दक्विणशाभरिरेते पश्चजनाः स्मृताः ॥ 
मजुष्याः पितरो देवा गन्धर्वोरगराक्षसाः । 
गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा यक्षराश्वसाः ॥ 
यास्कौपमन्यवायेतान् आहतुः पश्च वे जनान् । 
निषाद-पञ्चमान् वर्णान् मन्यते क्चाकटायनः ॥ 
ऋलिजो यजमानश्च शाकपूणिस्तु मन्यते । 
होताण्वयुस्तथोद्धाता जक्षा चेति वदन्ति तान् ॥ 
चक्षुः ओोत्रं मनो वाक् च प्राणश्चेयात्मबादिनः । 
गन्धर्वाप्सरसो देवा मनुष्याः पितरस्तथा ॥ 
सर्पाश्च बराह्मणे चैव श्रुयन्ते धतरेयके 
ये चान्ये पृथिवीजाता देवाश्रान्येऽथ यहिया; ॥' 

एवं षट्भिः शोक्केः पश्चजनकशषम्दतात्पये-विकल्पानुपन्यस्यति । अनेन निरुक्त- 
अृहदेवतादिसभ्यः पूवै अध्यात्मादिरदस्यवादिनां म्नाथैबिवरणं पक्षान्तरबिवरणेभ्यो 
विभिन्नं बिदितचरमिति गम्यते । इतश्चास्ति वेदे रदं, यस्याधिगमः सङ्धेवगुप्ाथ- 
वश्वाबटम्बनेन सिद्धो भवतीति बयम् ॥ 

प्रागुक्तं ब्राक्मणान्येव यङ्खस्य सङ्केतरूपतां प्रतिपादयन्तीति । इतश्च बेदे रहं 
अस्तीति प्रययो ब्राह्मणेषु स्पष्टं दृश्यते । न चेत् ““यजमानो बै यूपः श्टायाः 
सङ्केताः नाभविष्यन् । अत्र दीक्षिष्यमाणसख यजमानख अञ्जनेन समधैनं ततः प्राीन- 

@ 
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वंशप्रदेश्नं चाबिषतय शरीरस्थस्यैव दीश्चितख यजमानस्य नव्यजन्म-सम्पतिमंववि 
ह्येवमथकानि वाक्यानि ब्राह्मणान्याहुः । तथा च रेतरेयिणः “पुनर्वा एतं तिजो 
गमे इवेन्ति यं दीक्षयन्लद्धिरमभिपिश्वन्ति” इति प्रय “ुद्धमेवैनं तत्पूतं दीक्षयन्ति 
दीक्षितविमितं प्रपादयन्वि । योनिर्वा एषा दीकितस्य यदीक्षितविभितं योनिमेबैनं 
तखा प्रपादयन्ति (१. १.) श्यामनन्ति । दीक्ितविमितमिलत्र प्राचीनवंशचप्रवेशेन 
खकीययोनिग्रवेश्च इति सायण माष्यम् । अन्यत्र “'आहुतिम्यः सम्भूय हिरण्यशरीरः 
खगे गच्छति” इत्युक्तम् । अग्निरेव देवयोनिरिति च । अन्यकेदं प्रसक्तिवशादुदा- 
हतेष्यम् । याक्षिकपक्ष-परमाधारभूतानि ब्राक्षणान्येव अधभ्यारमादिरहखनिज्ञानं भिना 
नैव सिध्यति देवतासायुज्यं खर्गारोदो वेत्युपदिश्चन्ति । तथा च शतपथन्ाक्षणम्- 
("तदेष शोको भवति । विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । न तत्र दक्षिणा 
यान्ति नाविदं सस्तपखिन इति न दैव तं लोक दक्षिणाभिने तपसाऽनेवंषिद् अश्चुत शवं 
विदो हैव स लोकः” (१०. ५. ०-३९.) । प्रथितेषु कमेकाण्डग्रन्येष्येवमष्यात्मविद्या- 
रहस्यानि तत्र तत्र घोषयतु, किथु बक्तथ्यं ज्ञानकाण्डधुद्रया प्रथिता आरण्यकोपनिषदः 
वैदिकाध्यरख प्रमाथं अन्तयजनपरमेव व्यचक्षत इति १ ‹'तदखेवं विदुषो यज्ञखत्मा 
यजमानः शद्धा पी शरीरमिध्मं"” इद्यादीन्यारण्यफव चनान्यत्र द्रष्टव्यानि भवन्ति ॥ 

अथ चेदं वक्तव्यशचुपनिषद्भन्थानथिनय । यद्यपि ओौपनिषदषेयस्तपोनिष्ठाः 
सलयजिज्ञासया ब्रह्मावगतये खतब्रतया प्रबृत्ता इति निरूढः प्रययः प्रायो न्याय्य इति 
अभ्युपगनच्छामः, तथाऽपि मचरवर्णां अध्यात्मविधादि.रदस्यगर्भिता इति विदित तेषाम् । 
अत एव खीयानि दशनानि तदाधरेण प्रतिपादितानि तानि तत्र वत्र ऋम्मिः 
पुरातनर्िद्टिभिः ददीढु्ैन्ति । (तदचाऽभ्युक्तम् "तदुक्तश्रषिणा' हयादीनामौप- 
निषदवाक्यानाभिदमेव तात्पयेग्र् । कवचिदुपनिषदुपदिष्टानामर्थानां साक्षादश्यूलकलं स्पष्टं 
लक्ष्यते । वेदरदस्यदर्िभिररबिन्द-श्री चरणैरत्रेकं निदनं दर्शितम् 1 तदिदमाचक््मदे- 
(हिरण्मयेन पत्रेण इत्यादीनां श्ंशावाखोपनिषत्पङ्कीनां “क्रतेन चक्षत अपिहितं 
(अवेद- ५. ६२. १.) इति आत्रेयख श्रुतविदो मन्र्ेश्च समानोऽथ इत्यत्रोपपाचते । 
परथमं ऋचे पद्पादक्रमेणोदाहदय व्याख्यास्यामः । ततः परं उपनिषद्राक्येन क्रगथे- 
सङ्गतिं प्रदशेयिष्यामः- 

(“क्रतेन ऋते अपिषितं धवं षां सूयेख यत्र विञ्चन्ति अश्वान् । दश चता स 
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वस्थुः तदेकं देवानां ओष्ठं वपुषां अपश्यम् ॥” पदाथंबिवरणम्- ^सूयेख' सरवप्ररकखय 
परमस्य देवस्य सबितुरिति यावत् । (ऋत खरूपभूत परमं सयम । ऋतेन" बिश्वा- 
त्मकतया्रसितेन अपराधेपदवाच्यःत्रैलोक्यसूपेण अवरेण सलयेन “अपिहितं आब्छा- 
दितं अपहयं इति सम्बन्धः । प्यत्र” यसिन् परमे सलये "वां" युवयोः मित्रावरुणयोः 
स्थानं धुवं स्थिरं निलयं षा भवति तदित्यथेः, यत्र “अश्वान् विश्ुचन्तिः किरणान् 
व्युदीटृत्य व्यवस्थापयन्ति । यत्र च दञ्चशताः सदक्त-सङ्खयाकाः रमयः “सह तस्थुः" 
सम्भूय एकत्र सिताः । "देवानां वपुषां शरेष्ठं तद् एकम्" देबतातनुबन्धानां वपुष्मता 
देवानां बा वरेण्यं करयाणतमरं सूपं विश्वाष्यक्ष विश्वातीतं च (तत् ऋषिषु प्रसिद्धं 
तत्पदवाच्यं “एकम्” अद्वितीयं जाज्वस्यमान दुदैश्चं सत्य खरूपं अपर्यं इति सम्बन्धः ॥ 

अत्रेदमवधेयम्- “वां” युवाम्यां सिते इति सायणः । वाँ" युवयोः खानमिति 
बयम् । उमयथाऽपि अध्याहार इष्यते । मित्रावरुणयोः स्यानं षूर्यमण्डरमित्यपि 
निर्विवादम् । “ऋतेन' उदकेन आच्छादितं ^ऋतं' दयेदिम्बं ऋषिरहमपर्यमिति ब्रूत 
इति सायणः । परमे व्योमनि अक्षरपदवाच्ये चिद्धने भ्राजमानं यै पदसङ्कतितं तत्पद- 
वाच्यं अद्वितीयं परं सत्ये “वरेण्यं भगैः" ^तद्विणोः परमे पदम्ः (सर्वधातमं शरेषठमू' 
इति मन्रदृष्टिषु महिते ज्योतिरषरयमित्याह ऋषिरिति वयम् । अश्वाः दश्च शतानि 
रदमय इति सायणः । अभिमतमेबेदमसाकम् । परं ठु ष्रयोश्वान् मन्देहादिभिरसुरैः 
निरुदान् स्तोतारः स्तुतिमिर्विमोचयन्तीति गाथाबादैस्तात्पयमाह सायणः । रदिम- 
पदोपलक्षित-सत्यज्योतिष्प्रमाणां ग्युहनं समूहनं च बिमोचन-सहसान-आख्यानाद् 
अ वगन्तव्ये, इति बयम् । देवानां वपुषां? इत्यत्र वपुष्मतां इति मलथलक्षणा सायणख 
अपि अभिमता । “क्रतेन ऋतम्" इत्यत्र कथमिदं ऋतद्यद्ुच्यते १ ब्रुमः । ऋतसत्य- 
पदयोरवि हषेण रोके प्रयोगः वेदेऽपि कविदृश्यते । पस्तुतस्तु मिरेषो प्रायः । यद् 
धरुवं परं सटखरूप तत् सत्यपद्बाच्यं भवति । यत् प्रत्यक्षं सत्यादाविष्छृतं सत्यासुरुदे 
सत्यानुरोधेन प्राप्तसचताकं सत्यप्रतिनिधीभूतं वा तद् ऋतपदवाच्यं भवति । अस्यामृचि 
कऋतपदं सत्यषपरमेव व्याख्यातम् । उभयमपि ऋतं सत्यमेव भवति । एकं परं सत्यं 
परार्धगतं परमव्योमशचम्द-व्यवहायं धुवम् । तच्च सत्यं अवरेण सत्येन अपरार्धंगतेन 
अपिदिवमिल्युक्तम् । अत्र मेष एव पिधानं मवति ध्चयख, तदपाये शररयमपर्यद्पिरिति 
सायणः । मेषापाये द्येदशैनख ऋषिं नापेशितं, सामान्य-चक्षुष्मश्वमेवेष्यते । 
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एदंषिषब्याख्यानबलादेव साधवो वेदषेयः सरव्ाधारणसूयेददेनेऽपि किमपि विचित्रं 
पर्यन्तो एदयन्ति देवानांप्रिया इषि आघुनिकरवादशवेत् ; किमत्र चित्रम् ! 

सुष्टिगतेन अवरेण सत्येन श्वः परस्तात् खितं उम धुवं सत्यं आवृतं, अखं 
अपाबरणे तस्य परख साक्षात्कार इति स्पष्ट एव भवति भावः । मित्रावरुणयोः खानं 
घयमण्डलं इति स्थूरं व्याख्यानं सायणसख । उभयोः सत्यरक्षकलं सत्यधर्मतं परम- 
व्योमवर्तिवं च उद्वोषयन्ति मग्रवणः । “कऋतख मोपावधि तिष्ठो रथं सत्यधमोणा 
परमे व्योमनि" (जरगवेद - ५. ६२. १.) हत्येवंजातीयकेमनरर्मित्रावरुणयोनिंत्य-सत्यश्योत्मलं 
अबगन्तव्यम् । ऋतेनेति ऋगियं व्याख्याता । सायणीया व्याख्याधोरणी िचित्प्रदर्षिवा ` 
असदीया च । ऋचोऽस्यास्तात्पयंमवुष्य ओौपनिषद्षिः अगूदढया माषया स्पष्टमाई- 
(हिरण्मयेन पत्रेण सत्यखापिदहितं खम् । तत् बं पूषन्नपावृणु सत्यधमोय दृष्टये ॥ 
पूषभेके यम सुय प्राजापलय व्यूह रदमीन् समूह तेजो यत्ते सूपं कल्याणतमं तत् ते 
पश्यामि । योऽतावसौ पुरुषः सोऽहमसि ॥' हतीशोपनिषदवाक्पपङ्कयः । बहु चमत्रेण 
उपनिषन्मन्त्रसख सङ्गतिरिह दिष्यते ॥ 

“ऋतेन (अवरेण) वेदे, "हिरण्मयेन पात्रेणः उपनिषदि । अवरवेन पिधाय- 
कवेऽपि सत्यवात् भाखरदिरण्मयवं पिधानपात्र्ेत्यत्रघेयम् ॥ 

“ऋतं अपिहितमू वेदे, सत्यस्य श्खं अपिहितम्" उपनिषदि । "वपुषां शष 
वेदे, (कल्याणतमं ₹१) उपनिषदि । तच्च तेजः परं ज्योविरसात् परस्ताद् धुं जेयम् ॥ 

(तद् एकम्" वेदे, “सोऽहमस्मि उपनिषदि ॥ 

“दश श्चता" रइमय इति वेदे, (सायणोऽपि तथा व्याचष्टे) "रडमीन्” इयुत्पनिषदि 
विस्पष्टञ्क्तम् । (विभरुचन्ति' वेदे, “व्यूह हत्युपनिषरि । सह तस्थुः” वेदे, “समूह 
इत्युपनिषदि । चिद्धन-सत्थ-ज्योतिमेयः परमः पुरुषः छयेश्चम्दसङ्केतितः सवेदा वेदे, 
परायश्चस्तथेबोपनिषर्खपीति बोद्धव्यम् । तदलमिदमेकं निद शनं इदानीम् । एतादशानि 
अन्यानि च निदशेनानि सन्ति, येरुपनिषत्सु प्रतिपादिवानां तच्वानां ऋग्वेदमनैः 
साक्षात्सम्बन्धः शक्यो निरूपयितुम् । बेदमश्रानषिडृत्य कमैपरव्याख्यातुयाहिकः- 
धौरेयस्य सायणस्य यादं ज्ञानं तद्रवाख्याने रक्ष्यते, तादच्चादपि क्ष्मतरः महीयो 
यथाथं च ज्ञानं उपनिपृत्त्द शिन ऋषेलेश्ष्यत इति स्पष्टम् । कि बरक्तव्यं अधुनातन- 
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-पाश्वालयपण्डितानां तदनुसतारिणां बा ज्ञानात् विशेषतः प्रशषखतरं च क्षानमौपनिपदर्षीणां 
-इति ! 

इतश्ास्ति रहस्यं बेद इदयसन्दिग्धम् ॥ 
अथ पुराणान्यपि बेदध्रशंसापराणि साणि वेदाथस्योपददणानि इति । इति्ाष- 

पुराणाभ्यां वेदं सथुपङ्हयेत्" "पुराणं नष्टशाखख बेदाथखयोपद्हणम्" (आख्यानं कथितं , 
भूष पुराणं वेदसम्मितम्” इत्येवेजातीयकैमेहाभारत-पुराणेतिहापवाक्यैरवगम्यते । 
वेदेषु श्रुयमाणानां बृत्ान्तान्वाख्यानानां गूढाथेमेव स्पष्टमाह महामारतम् । कचिदा- 
-रूयानख बैदिकख गूढार्थं विस्पष्टो रक्ष्यते महामारते । पूर््भ्य शछऋषिम्यः यथाश्रु 
वृत्रवधरहयं युधिष्ठिराय व्यासः प्राह । इमाश्च पङ्कयोऽश्वमेषपवेणि रक््यन्ते- .. 
(न०. ११. शो. ०-२०) (ततो शत्रं शरीरस्य जघान भरतम । शतक्रतुरद्श्येन 
वज्ेणेतीह नः श्रुतम् ॥' तत्रेव “इदं धम्यं रहं च शक्रेणोक्त महर्षिषु । फषिभिश्व 
मम प्रोक्तं तन्निबोध जनाधिप ॥" इति । वज बिवेक इति व्याख्याता नीरङ्ण्डः, तम 
एव वृत्र इति चाह- रथन्तरेण सान्ना ते वसिष्ठः प्रयबोषयत् ।' (शोर. १९.) ॥ ,. 
श्थे मायाख्यं विग्रहं तरतीति रथन्तरषदाथं न्याचष्टे नीलकण्ठः । रथन्तरेण सान्न 
वसिष्ठः प्रल्बोधय दित्युक्तम् । यः को घा भवतु रथस्य सङ्कताथः । स नेह विचायते ॥ .. 
सङ्केत एवेति तु यन्मन्यते व्याख्याता तदेवावधेयम् । महाभारतमपि ददं सवं शत्र 
चरित्र रहखमिलयाह । तदपि लक्षणीयम् । अन्यत्रानुश्वासनपषेणि (भ०. ८४ शो०.४०-४८.१ 
मेषादीनां सङ्कवायतं प्रतिपाद्यते- “अजोऽपिषेरुणो मेषः धर्योऽश्च इति दशेनम् । 
ङञ्जराश्च मृगा नागा महिषाश्चासुरा इति ॥ ङइकुटाश्च बराहाश्च राश्चसा भृगुनन्दन ॥' 
-इतयेवंग्यक्तीनि वाक्यानि बेदगुप्ताथ-पङ्कतरहस्यावगतये महाभारतकारङ़ृत-परिश्रममख 
-फलभूतानी यलं परद्क्तेन ॥ 

अध्यात्मविधादिरदहस्यमस्ि बेद इति सप्रमाणमेतिष्यं निरूपितम् । सारतः 
स्थालीपुलाकन्यायेन पुराणे तिहासेम्यः निरुक्तादिग्रन्येभ्यस्तथा आरण्यकसहितव्राह्षणेम्बः 
अन्रवर्णेम्यश्च प्रमाणप्रपञ्चः प्रदर्धितः । अत्रान्यो पुख्यः प्रभः परीक्षामपेक्षमाणोऽब- 
श्षिष्यते । बेदर्विभ्यः परं असाकं प्राक् च अन्तरे द्राषीयसि काले अपि न कोऽपि 
बेदरहस्यविज्ञः रहस्याविष्काराय वेदभ्याख्यानं न्यबभाद् १ सरलमस्योत्तरं वचो भवति ¢ 
तथाबिषं गुप्ताथेप्रकाश्कं भ्याख्यानं न दयत इत्यसंश्चयम् । ताता नेबालि रदर्खं, 



मूमिका ] - ६२ ~ [ तृतीयः खण्ड 

अस्ति चेत् तद्विवरणं वर्ततैवेति नैवं चोद्यम् । सायणात्पूवं सम्पूण बेदन्याख्यानं नैव 
अलकीति हेतोः वेदानां कमेपरमेतिश्च नैवासीदिति को वा ब्रूयात् १ एवं बेदरदख- 
विवरणमध्यात्मपरं व्याख्यानं नाभूदिति हेतोः रदस्याथेपरमेतिद्यं नासीदिति न वक्तं 
शुक्तम् । अपि तु, रहस्याथेपर-ग्याख्यानख प्रातिङकूदयं कमेपारम्यप्रसिद्धौ द्रष्टव्यम् । 
अत्र॒ सायणव्याख्यानेकप्रलययनेय-बुद्धितैव वेदगुप्तायं-बिचारप्रतिङ्कलेलयवगन्तभ्यम् । 
शृदसायेपश्च चिरन्तने बिस्मृतेऽपि तश्िरदैशकं रेतिद्यं तु जाग्रदसन्दिरधमिति प्रमाण- 
धूवेकं प्राक् प्रदर्धितप् । तन्न पुनवेक्तग्यम् । एवमपि न कोऽप्यासीद्रेदानामध्यात्म- 
परत्वपक्षस्योजीवनाय प्रवृत्त इति न शक्यं षदितुं आवचायेमध्वग्रन्येषु जाग्रत्सु । यत् 
सायणात् किञ्वितपूवे आनन्दतीथे आचायः ऋद्न्रतात्पये-परिग्रहस प्रकारोपगप्रददोनाय 
्रक्संहितायाः प्रथममण्डलीयानि चवारिशत्छ्क्तानि व्याचख्यौ । बेदिकधमोचरणे 
कमो वुष्ठानस्यावस्यकतया कमेपरव्याख्यानं मन्राणां साध्विति, कमेकरणमेव मन्राणां 
ख्यं तात्पयेमिति मतमत्ताधिविति च मध्व आचार्यो मन्यते । मभ्राणामध्यात्मपरोऽर्थो 
ख्यः, सर्वेषां वेदानां विष्णुपदप्रा्निरूप-परमपुरुषार्थे तात्पयेमिति च प्रतिपादयति 
आचायः । रघु-विस्तरं माध्वमृग्माष्यम् । विरलान् मध्वसम्प्रदाय-पण्डितानन्तरा 
प्रायश्चो बेदश्रिचारिणामविदितमेव तादशं असमग्रमपि अस्येव वेदमाष्यभिति । तदनु- 
सारिणा महाञुमावेन भ्रीराधवेन्द्रखामिना योगीन्द्रेण आचा्यख माष्यमनुसृयाक्चयान् 
विशदयन्ती मन्राथेमज्ञरी नाम व्याख्या निबद्धा । अग्रयादि-देवतापरतया तदन्त्म॑तषर- 
देवताभूत-विष्णुपरतया अष्यात्मपरतया च ऋचो व्याख्येयाः किर । यघ्पि तदुक्त- 
त्रितिधाथेग्रकारपरीक्षाये न बयं प्रषृताः सः, तथाऽपि कथमरभत्रयं क्रचां सिध्यति 
असिन्नर्थाविष्कारनय इति समासतो ब्रूमः । आवश्यकखयलेषु मचायैमञ्जरीवाक्यान्येव 
उद्त्योदाहरिष्यामः- 

("द्विविधा क्यगन्यादिच्ब्दाः । नीरसंवरितक्षीरषत् अयःपिण्डसमारूढबद्धिवच्च । 
भरन्यादिजीवचिता संवरिते यद्धगवचचिदरूपं विरिष्टं सपिण्डं तद्वाचिनः केचित् । केवल- 
छद्धविद्वाचिनः केचित् । शुद्ध चिद्ाचिनोऽपि कचिद्धगविद्वाचिनो जीषचिदाचिनश्च 
इति देषा । तत्राचाः 'अभिमीरे' इटयादौ प्रसिद्धागन्यादिदेवं विष्णुं च परम-धुख्य-पुख्य- 
शृत्तिभ्यां, (गङ्गायां मीन-घोषोः इयत्र प्ुख्याुख्य-गृत्तिभ्यां प्रवाहतीर-रूपाथदयं 
गङ्गापदभिव, !राजा इवरयो्ठासी' इयादौ सूदि-योगाभ्यां इषुद-भूवरयसूपार्थदयं 
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-ुवलयपद मिव युगपदेव व्युत्पत्तिमतः प्रयाययन्ति । शवं तऋक्क्तमबाणां कमसु 
-विनियोगाथं मन्प्रतिपादितारन्यादिदेवतापरं अग्न्या्धिष्ठानभूत-विष्ण्वाख्य-परदैवतपरं 
च तात्पयं परिग्राह्यमिति श्रुति-स्परति-पूराणेतिहासव चनैरुपपादितम् । णवं सति, 
-विष्ण्वथंवेनेवालं, फं अग्न्यादिदेवतापरबेनापीति चेभेयाह- (तेषु तेषु पदाथेषु रूटि. 
रद्गीहता यतः । प्रयोजनबहुतेन त्य तलातिरोधतः ॥ उपदेशादिसामथ्यीदिणौ 
शक्तिश्च गृह्यते । ह्यत्र अग्न्यादिदेवताखसूपसिद्धयादि बहु प्रयोजनाय ठत्तदेवताथंकख 
आवरश्यकलोक्तेः, निगम-निषण्टुव्याकरणादि-सिद्धव्युत्पत्ति-लम्याग्न्यादि -देवताथैकवख 
त्यागायोगाच्च ।' एप्रं अग्न्यादिदेवतायां युख्यवं परमदेषे विष्णौ परमयुख्यवं च 
भ्रतिपाद्यत्याचायेः, आह च~ “न चैवमत्र तात्पर्ये तात्ययैभेदात् तज्जिबन्धन- 
वाक्यभेदः शङ्कयः । महतात्पयाथेयैकबात् । 'सर्वोत्कष देषदेवश्य विषोर्हातात्पर्थ 
नेव चान्यत्र सखम् । अवान्तरं तत्परं तदन्यत् स्ागमानां पुरुषा्थ॑स्ततोऽवः' इवि 
वद्धिश्ुतिषरदाहृत्य पुराणबक्यैश प्रोद्वरयत्येवम्- (सरषजञं सवेकतीरं नारायणमनाम- 
यम् । सर्वोत्तमं ज्ञापयन्ति महातास्पयेमत्र हि । सर्वेषामपि बेदानामितिहास-पुराणयोः 1 
श्रमाणानां च सर्वेषां तदथं चान्यदुच्यते ॥” इति । तस्मान्मदहातात्पये-अवान्तरतात्पये- 
भेदेन अनेकाथेकलघुपपाद्य अभरिवाय्वादिश्चक्तानां अग्न्यादिदेवतापरं तदधिष्ठान-बिणु- 
-परमात्मपरं अन्तरथं अध्यात्मपरं च त्रेधा मच्रा व्याख्येया इति मनब्राथेविवरणप्रकारशच 
चतारिंश्छक्तेव्या ख्यातैर्निरूपितः । अग्न्यादिषक्तेमेगवदुषासकानां अगन्या्यधिष्ठानेषु 
एव भगवतोऽनुसतेन्यवं अभिग्पज्यमानवे प्राप्यवं इति निमित्त्रयेण हदं अ्रिष्क्त दर्द 
वायुष्ठक्तमिति देवतामेद घ क्तव्यवस्योपपत्तिरवगन्तव्या । अथ कऋरव्याख्यप्रकारभ्रदश्ेनाय 
मब्रायमञ्ञरीवक्यान्युपयुज्य 'अभनिमीरेः इति क्रचोऽधं सहषेणोदाहरामः- | 

(अभिभीर इति आग्रेयं घरक्तम् । असख ऋषिः मधुच्छन्दाः । बिनियोगो 
विष्णुप्रीतिदारा मोक्षे, अवान्तरविनियोगः कपेणि । अत्र विस्तरमयाद् व्याकरण- 
अरक्रियाविस्तरान् प्रायश्षोऽनुक्वा सारत एव राषवेन्द्रलामिभिः प्रतिपादितानथोच् 
आचक्महे- “अर्धि" अग्रे भवं प्रथमपूज्यं प्रथमप्रवतेकं बा अभ्निनामकं विष्णुं तदधिष्ठाने 
श्रसिद्धापिं बा ईर" स्तौमि । अभिविरशेषणान्येवं व्याख्यायन्ते । "पुरोहितम्" अन्मदितः 

 सरवप्राणिनामनुङृं ।यज्कख ऋलिजम्' जाताबेकषचनं, यश्चानां ज्योतिष्टोमादीनां कदे- 
-तया लिङ्नामकेषु अष्वयु-होठ्-उद्वावृपरभूतिषु नियामकता सितदया “वदधीनवात् 
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` शदयैवत्” र्युक्तन्यायेन ऋविङ्नामकं, “होतारम्” होठनियामकतया विशिष्य तत्र 
शषाभिष्यात् तदधीनवन्यायेनव दोदनामकं ऋविजं होतारम् । ङरुपाण्डवन्यायेन 
शामान्यविकश्ेषभावादपुनरुक्तिः । ^रलधातमम्' रमेः ओणादिक-क्र-प्रयये “लश्कर 
बद्धितेः इति ककारलोपे 'अनुदाल्ोपदेश्चवनतितनोदयादीनामनुनाकषिकलोपो क्रि कडिति" 
शति धातोमेकारलोपे ^रल' इति सूपात् रलं सुखं धत्ते इति रथाः अतिशयेन रलधाः 
तं रतधातमम् । "देवम्" स्तुलयथादीव्यतेर्निष्पमलात् स्तुलयम् । अत्र उक्तगुणानां 
निरवधिकव विष्णौ, तदधिष्ठाने अग्नो तु यथायोग्यम् । एवमग्रेऽपि ॥ 

अध्यातमपरवे लयमथेः । पुरोहितम्" सबायुङ्गलम् । यन्घस् ज्ञानयत्तख 
“क्रतिजम्" ऋविग्भूतेन्द्रियाभिमानि-नियामकतया तत्र॒ सितवेन ऋविडनामकम् । 
“होतारम् इन्द्रियास्याभ्रिषु षिषयलक्षणहनिषां दातारं, बिषयभोगप्रदम् । “अभ्रिः 
अङ्गं शरीरं नयति प्रेरयति- सवेशरीरप्रवतंकम् । "रे" इति सम्बन्धः । अत्र अध्यातमं 
शत्र मोक्षसाधको यः कथिचजमानो जेयः । शिष्टं प्राख्रद्वाख्येयम् ॥ 

भ्रीमन्मध्वाचाय-क्रगथेषिवरणानुसारेणेदं पयंवसभ्नम् । अध्यात्मं अधिदैवतं च 
भक्नाणां तात्पयं योजनीयम् । अष्यात्ममन्तरथंः । आधिदेवतपरते यज्ञपरवमन्तग- 
म् । अतश्च कमखवान्तर-विनियोगो मन्राणाभुपपद्यते मुख्यदृत्या । आधिद्वतपरवे 
धनः परमथुख्यश्ृर्या परमदेवतभूतविष्णौ महातातपयेमवगन्तब्यम् । एवमपि यास्को- 
क्तानि त्रीणि यज्ञ-देवता-आत्मपरिज्ञानानि बेदाष्टभ्यानीति दैताचायं प्रतिपादितेन मन्राणां 
अथेत्रयेण सामान्यतः सङ्च्छते । सवथा मन्त्राणां कमेषु विनियोगः अवान्तरप्रयोजन- 
भात्रम् । तदसुरोभेनेव वेदर्चो व्याख्येयाः । अध्यात्मपरष्याख्याने याज्तदैवतकमेपर- 
श्याख्यानेऽपि महातात्पयं विष्णावेव पयवखतीति श्रुति-स्मृति-पुराण-इतिहातेभ्यः सम. 
भणं सयुक्तिकं उपपादयामास पदवाक्यप्रमाणज्ञ अधचश्चुस्सम्पन्न आनन्दतीयं आचायः । 
श्दमसाभिरवधेयम् । ऋचां अध्यात्मपरदेवता-परसस् प्राधान्यं केवलकमेपरवसख 
जधन्यतं च चिरन्तनाषेसम्प्रदायसिद्धं बेदरदस्निर्देश्कं रेतिद्चं मध्वक्ररभाष्ये मब्राथ- 

 भञ्जयां च सोपपत्तिकं दृदीडृतम् । इतश्चासति रदस्यं बेदे, यदेदगुप्ताथे-पक्षाभ्रयणेन भेत्तं 
श्चक्यमिल्यलं विस्तरेण ॥ 

अथाख रदस्याथेपक्षसख खीकरे नव्यपाण्डिय-सम्पश्चानां शदानींतनानां पाधाल्य- 
पद्यां प्रविश्य बेदविचाराय प्रवृत्तानां परिभ्रमः सर्वोऽपि षिफल एवेति वक्तग्यमिति 
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चेभेति नमः । स्पुलं बाह्याथमात्निलय प्रवतेमानस्य तेषां विचारस्य एषितं यदि समी- 
चीने न्याय्यं च भवेत्, तदा वेदम्रदर्दिनां देक्ष-काल-खिति-खरूपादिनिणैयाय 
शमयेदिति न तत्परिश्रमोऽन्तरथंमाभिलय प्रबृत्तस्ासदीय-गुप्ता्थतिद्धान्तस्य प्रतिकूल 
ति मन्यामहे । यतो मघ्राणां बाह्माथं-स्थूलतात्पयंसत्तामभिन्ञायेव प्रवतत सङ्केत- 
शुपाथपक्षः । बाह्याथं एक एव॒ मन्राणामिति बादे तु प्रयक्रतिष्ठामहे । इदं च 
सविस्तरं प्रागेव प्रपञ्चितमिति न पुनरिष्यते । तस्मात् प्रायः तटस्था बयं बाह्यां 
आश्रि प्रवृत्तय परिभ्रमसख । प्राचीनवेदर्षिदेशकालदशा-विशेषनिणेयाय वा रेति- 
हासिकड्त्तान्तद्योतनाय वा बाह्यपक्षं ऋरजुग्याख्यानञुपणुक्तं मवेदिलयसंज्षयम् । तथा च, 
तिलकमहाशयनिर्दिष्टः क्षीणां उचतरधुषमण्डलवासः तत्कारो वा निर्णेतु शक्यः सात्, 
धरमरशिवमहोदयोत्ेितः अदहि-षृत्र-खरूपनिणेयो वा ॥ 

अथ वैदिकदेवताखरूप-निणेयायत्तं पैदिकसमयधर्ममधिङृटय पाश्रालयनबिद्रतसु 
विप्रतिपत्तयो रक्ष्यन्ते । वेदषेयो बहून् देवानाराधयामासुश्तसाभ्नानादेवतोपास्तिपर 
ब्ेदषेय इययेके । ९केकस्यामपि देवताया्ुपासनस्षमये पारम्यबुद्धिरासीदुषासकान। 
क्रषीणामिति तात्कालिकोपाखदेवताविश्लेषपारम्यवादिन क्षय इयपरे । केवरं नाम 
भेद एव देवतामेदः, एक एष परो देव इति वेदषैय एकेश्वरवादिन इद्यन्ये । विश्वसन् 
धाश्चमौतिके जगति तत्र तत्र पदार्थेषु अभिमानि-देवताब्ुद्धिरासीद्षीणाम्, अवत एव 
द्यावा-पृथिव्यौ अब्निर्वायुरादिलयः पजेन्यो मरुत इत्येवमादयः सुष्टय एव देवताधिया 
स्तूयन्ते, तसात् प्रति पूजकाः प्रकृतिसारवात्म्य-देवतावादिनो वेदषेय इति केचन | 
एवमद्यतनमेधावरिनो वेदविमशेका बहुधा स्रिप्रतिपन्नाः संलक्ष्यन्ते । अत्रेदं ब्रूमः । 
एषां विविधानां वादानां प्रयेकमाधारो न बिधत इति नोपपद्यते वदितुम् । मूरुपुरुषा 
वेदषेयो नेवेबिधानां मतानां अभिज्ञा इति सखतेष्यम् । यथा च ओौपनिषदषेयोऽबरः 
कारिक-दतादरेतविश्िषटादैतादिसिद्धान्तवादेभ्यो दषिषठाः खीयानि दशनानि साश्वात्. 
कृतानि तसानि यथादृष्टं यथाश्रुतं वा प्रयपादयन्, त॑था मश्रद्र्टार श्रषयो विश्चेषतो 
त्कारिकैकेश्वरबादादिभ्यो दविष्ठतमा यथाष्ं यथाश्चुतं मश्रानाषिष्करय यथाबसः 
देवताराधनवत्पराः परदैवतमाराधयामासुरियसंश्यम् । तस्माज्जगओीवेश्वरानधिङृल्य 
बेदर्कणणां मतं मतानि वा यदि परीतुं प्रवर्तेमहि, वद् नेवोपसंदारः स्याद्वादानाम् 
अवा वा ओौपनिषदसिद्धान्तमधिलयावरकालिकानामावार्याणां वदनुसारिणां च हैता 
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देतादिवादविश्चेषाः अथापि अधितिष्ठन्ति पण्डितलोक-विवादपाण्डिय-भद्रपीटं, तथैव 
स्पद्वेदानधिषल रट बाद; । अत्रेदं कारणं भवति । न्यायवैशेषिकादि-दाशेनिक- 
दिन्तकानां तश्वनिणेयो रक्षणप्रमाणपरीक्षायत्त इति निर्विवादम् । पूर्वषामृषीर्णां 
तत्रापि बेदृर्षीणामाचानां बिटश्षणस्तत्वावगतिषन्थाः । तस्मात् तपोनिष्ठानां तेषां 
ईक्षया परीक्षया नाभवत् कायम् । यतस्तेषां साक्षात्साधनं ददनं भवणं च गुर- 
परम्पराप्रा्तदीक्षाबलास्सिद्धम मवत् । मश्रवर्णानां छलजुतात्पयंग्रहणे वक्ष्यमाणाः सर्वेऽपि 
अर्था अवमासेरज्निल्यसंश्चयम् ॥ 

एक एव परो देवः बरहुदेवात्मकतया बहूनि नामानि भिभ्रदषतिष्ठत इति मभ्र- 
बर्णेम्यः सिद्धं मवति । बह्वीनां देवतानां एथगात्मतयाऽस्थानादेव तत्तदेवतालिङ्गद्वारा 
जघरुकदेवत्यं अभरुकघ्क्तं इति निर्णीयत इति हेतोः देवता-नानावं मश्रवर्णैरवावगम्यव 
इयसंश्षयम् । कऋषिद््टौ एकेकोऽपि देवः परम एव नान्यः परस्मदिवादियपि बहुभिः 
यक्तेरुपपादयितुं शक्यम् । अध्यण्डमधिषिण्डं वा विश्वव्यापारेऽधिडकतानां नानादेवानां 
शतरेतरप्रकृतिखं इतरेतरजन्मलं वा मन्रदरिभिष्टं, दितं चेति ध्रक्तपाटेम्योऽबबुष्यते । 
एक एव महानात्मा षयंपदवाच्यः, यस्यैव मूर्तिभेदाः व्यक्तिषिशेषा अङ्गप्रयङ्गभूताः 
तत्तद्ुणक्रियोचितानि नामानि बिभ्रतो देवाः प्रतिपादिता वेदेष्विति आदिवेदसंहि- 
तायां तत्र तत्र स्पष्टमवगम्यते । तसादसराकं परमं प्रयोजनं वेदाष्टन्धग्यं चेत्, 
तत्तन्मग्रदृ्टयो यथासन्द मेमषेसम्भदायमवलम्ग्य चन्दतोऽथंतश्च परमप्रमाणबुद्खा 
परिग्राह्या; । यदचयपि पूर्वोक्तानां बहूनां मब्प्रतिपादितानां मतानां नास्तीतरेतरविरोधः, 
तथाऽपि तेषां सामरस्यप्रतिपादनाय नेवावश्यकी परीक्षेति ब्रूमः । का वा क्षति्यदि 
विरोधपरिहारः सामरसखयप्रतिषादने बा न प्रवर्तेत १ अयं ब्रह्मकोश्चः, भक्त्या ज्ञानेन 
तपसा उपगम्याराघनीयः । नायं त्रग्रन्थ-तद्धाष्यज।तीयको ग्रन्थ इव पूर्वेपक्षसिद्धान्त- 
क्ति परतियुक्तिवाद-युद्शत्रं भवति । अलन्तपुरातनाषेदश्ेनशेवपिरयं बहु चानां मघर- 
पाठः । अध्वात्मविद्यादेवतात्ादि-बहुरहस्य-रलानामनर्धो निक्षेपः । अताधारण- 
साधनसम्पादितानां अतीन्द्रियाणां अर्थानां चमेचक्षुरगोचराणां बिषुलानां लोकानां 
तद्रतानां आधिकारिकपुरुषाणां तच्छक्तीनां खतः शक्तिभूतानां व्यक्तीनां च रदस्यानि 
अधिगम्य रहस्याष्वनि योगनिष्ठामासाय अधिगतवतां नः पूषा वसिष्ठवामदेवादीनां 
दिव्यदशेनभवणात्मकस्य अनितरसामान्यसख साक्षात्कार बाद््रयावतारोऽयं बेदुग्रन्थः, 
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कानि वा अन्यान्यन्तर्निहितानि अस्यामलयन्त चिरन्तन्यां द्ाश्नतय्यां संहितायं, को 
बेद ! “तस्यास्तपसा पारमीप्तितव्यम् , तस्यास्तपसा पारमीप्तितव्यम्' ॥ 

अथ चतुथः खण्डः 

अथ देवतामीमांसायां बक्तव्यमिदमवश्चिष्यते- 

तथाविधाः सन्ति मन्ना बहुत्र दाश्चतय्यां सेहितार्था, येषां गूढा्बिषरणमन्तरेण 
तात्पयं न सङ्गच्छते बाह्यपकषावरम्बनेऽसामञ्जस्यमेवापद्ते । अन्यचेदं अवधेयम् । 
यद्यपि नव्याः पाश्ायभिचारमार्गानुसारिणः सायणीय-बाद्याथपद्धतिमेवाभ्रयन्ते, 
तथाऽपि देवता अधिकृ ते भारतीय-प्राचीनसम्प्रदायानुसारिणं सायणं न स्वथाऽ 
लुयान्ति । देवताविषये स एष भिशेषः । असदीयाः पूर्वे देवानां वत्तष्टोकाभ्यशलं 
वत्तत्तवाभिमानिलं वाऽभिप्रयन्ति स । ष्ये स्तूयमाने तन्मण्डलाभ्यक्षस्तन्मडलान्तर्वतीं 
वा पुरुषः स्तुतो भवति । एवं अग्न्यादीनां स्तुतावपि अग्न्याद्यभिमानि-देवतास्तुतिः 
कता भवति । नबग्यास्वत्र प्रत्यवतिषठन्ते । अभ्रिासिविन्द्रदरर्थादीनां दश्यत्रक्षाण्डगत- 
पदा्थ-रूपलमात्रं अङ्गीकृ तत्र अधिष्ठानाभिमानाष्यक्षवादीन् उदधृ निराकाषुः । 
अत्रेदं कारणं मवति । प्राृतावसानां वेदकबीनां केवलकल्पना सा, यया जडवस्तुषु 
देवतालारोपणं साधितमिति तेषां मतम् । गूढाथसिद्धान्तिनो वयं तु बाह्यपदार्थानां 
सङ्केतरूपवं परयन्तोऽपि पएथिव्यादीनां अग्न्याधिष्ठान अभ्युपगच्छामः । अन्त- 
बैदिश्च देवानामधिङारं पश्यतो गृढार्थसिद्वान्तसख अर्थाबिष्करारनये स्त्र अन्तरथैख 
प्राधान्यं बोध्यम् ॥ 

अथ मश्रवणीनाघ्रदाहरणेनेदं प्रतिपादयामः- यचेतना एव देवा अन्तरष्टिमोचरा 
इति । बाह्यर्थपक्षावलम्बनेन तथोपपत्तिदषेटा । प्रधानदेवतानां इन्द्रादीनां अप्रधान- 
लेन परिगणितानामपि मरुदादीनां च प्रलवेषु स्युलाथेपकषे पयषसन्नोऽथो न सङ्गव 
इति प्रदशचेयिष्यामः- (तद्विष्णोः परमं पदं सदा परयन्ति ष्वरयः । दिवीव चश्चरा- 
ततम् ॥” (१. २२. २०.) । असिन्मनर प्रतिपादितो देवो विष्णुः सूये इति व्याचक्षते । 
बाढम् । ये एवायं विष्णुः, कंतु नासौ रौकिको भवितुमहेति । ङतः? यत् 
प्रत्यहं सश्वारे नमोमध्यं तेनाभिगतं भवति तदेव परमं पदं भवतीति षक्तथ्यम् । तच 
रयः सवेदा पश्यन्तीति आह । कथं खमध्यं सवेदा ध्रयेमण्डलाधिष्ठितं मवेत्, यच 
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रीणामेष गोषरं स्यात् १ कौकिकं चेत् सूर्याक्रान्तं पदं तद् असुरिजिनसखापि गोष 
ख्यात् , तः सूरिजनगोचरमिति वक्तव्यम् १ अलौकिकोऽतीन्दरियाथेः सूरिजनसाधा- 
द्ोनविषय इति असंशयम् । न चेत् काट्यनिकमिदं असम्बद्धप्ररुपितं भवेत् यत् 
सूरवः सदा खमध्यं सूर्याक्रान्तं पश्यन्तीति । अलौकिकलादेव तव् धाम श्रेष्ठं दिवि 
समन्तात् ततं चश्ुरिव सदा प्रयन्ति सूरय इत्युक्तम् ॥ 

एवंजातीयकमन्यं म्र निरीक्षामह- “उद् वयं तमसस् परि ज्योतिष्पश्यन्त 
उत्तरम् । देवं देवत्रा सूयं अगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥' (१. ५०. १०.) । असखायमथेः- 
“वय तमसः अन्धकारात् पाप्मनः परि उपरि उत् उद्रम्य उत्तरं उद्रततरं उल्छृष्टतरं गा 
ज्योतिः पर्यन्तः सन्तः देवत्र देवेषु देवानां मध्ये देवं चोतमानं सूयं उत्तम॑ज्योतिः 
अगन्म प्राग्ुयाम । अयं सामान्याथों मनच्रख । तमशशब्देन पाप्मा कथित इति 
भक्षणवाक्योदाहरणेन सायणो व्याचष्टे । तर्हि नायं लौकिकः सूयः । साथुज्यमेव 
उक्तमृषिणा प्रस्कण्वेनेति तुरीयपादन्याख्यने सायण एवाह । असामूचि स्पष्टुक्तं 
अतीन्दरियाथ-सूयंपदवाच्यं उत्तमं ज्योतिः । यथा कथञ्चिद् व्याख्यातेनाप्यनेन मन्तरेण 
बाह्यो लौकिकः सूर्या न निर्दिष्ट इति स्पष्टम् ॥ 

बाह्याः सूर्यादयो भारा एव देवता इति वादो नोपपद्यत इति प्रददपितुं ूर्या- 
त्मविष्णुदेवताकमेक ज्योतिःखरूप-सुयेदेबताकमन्यं च मन्तरं उदाहा्म । अथेन्द्र 
देवताका ऋचः कतिचन परीक्षामहे । इन्द्रः किर त्रिलोकाधिक्ारिकाणां देवानां राजा 
मेषमण्डलादूध्व तिष्ठन् शृत्रपदबाव्यं मेधे वज्रेण हवा विसृजलयप इति वदन्ति । यद्यपि 
एवंविधान् अभिप्रायान् समथेपितु तत्र तत्र प्रकरणात्पथकृता मन्त्रा अवकाशं द्युः, 
तथाऽपि बहुत्र नोपपद्यन्ते । अन्तरथानुसारेण तु सर्मत्र सामञ्जस्यं परिस्फुटं मवति- 
दूरे तभ्नाम गुदं पराचैयेत् वा भीते अह्वयेतां बयोधेः (१०. ५५. १.) । अत्र कऋषिरिन्द्र 
सम्बोध्य प्राह- (तद्रह्यं ते नाम दूरे यतेते, येनैव साधनेन बौध प्रथिवीच वां 
आह्वयतः इति । “महत् तन्नाम गुद्धे पृरस्पृग् येन भूतं जनयो येन भव्यम् ।' 
(१०. ५५. २.) (तद् रहस्यं नाम महद्धि, यसे स्पृहयन्ति लोकाः, येनेव साधनेन 
सवं जातं जे अजनयः, जनितय्यं च जनयसि बं इन्द्रः” इति स्पष्टार्थो मन््रः । 
आत्रेयमण्डरखयं एकं मन्तरं प्यामः- 'अवाचचशं पदमसख सखः उग्रं निधातुरन्वाथ- 
मिच्छन् । अषृच्छमन्यान् उत ते म आहुः शन्द्रं नरो बुबुधाना अचेम ॥" (५. ६०. २.) । 
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-कऋवेबभोरियं मन्त्रदृ्टिः । अयं भावः- ^तखेन्द्रख ष्टं रहस्यं धाम अहं अद्राक्षम् । 
नितरां धातारं प्रतिष्ठापकं तं कामयमानोऽहं तत्पदं अधिगतवानसि । कथम् १ प्रथमं 
-अहे अन्यान् बुधान् अग्च्छम् । तैरेवं उक्तोऽसि, नेतारो बयं प्रबोधवन्तः सन्तः तं 
शन्द्रप्रा्ुयामः इति । पूनश्च तदेव रहं, पूर्वोदाहृतमश्रयोः रहस्यं नाम, अत्र तु 
-ाम । कि तत् पदं नाम वा अभ्रमण्डलात् किञ्चिदधिकं बोष्व वा वतेते १ मश्रवणै 
-स्पष्टमाह प्रबोधे सति हन्द्रकामस्य हन्द्राधिगमो भवतीति । इन्द्रमत्र 'निधातार" निवर्य 
धारकमाह । किमयं कारपनिको देवः क्राप्याकृाशे वतेते ? किमत्र बुबुधाना; इवि 
श्रयोगेण ऋषीणां साधरणखागोत्थानमेव निर्दिष्टम् ? 

अथ मरुतोऽधिकृखय, ते चण्डवाता एव मवन्तु । यथपि मरुवत न्द्र भ्रातरं 
इमे नेन्द्र श्व प्रधानदेवता भवन्ति, यद्यपि विशेषतो बा्यग्यापारा एव रक्ष्यन्ते, अवं 
"शव बाद्यायेपक्षपरोद्धलकास्तन्मग्रा हलसेशयं स्थूलद्श्या, तथाऽपि तेषां अन्तव्यापारव्ं, 
थाप्मनो रक्षणं, अन्यथा गूढखरूपते इत्यादीनि मबरेम्योऽवगम्यन्ते । अपेभ्यो रक्षार्थं 
अगस्त्यो मरुतः प्राथेयते (अवाद्रकषत' इति । यदि मरुतो बहिव्यापारा कषेः स्वेन 
श्रसाचन्ते, ऋषेरावासस्थानानि अन्यानि द्रग्याणि च प्रचण्डमारुताषातेभ्यो रध्ठितानि 
अवन्तु । कथं तेषां चेतनव्यापारा पापनाशिनी शक्तिरन्तश्ेत्तिः सम्भवेद्, यदि वे 
जडाः केवरं बाह्यमावाः स्युः! वसिष्ठखेह मन्त्रद्टिम्रधत्त- देह वः खतवसः 
कवयः ध्रयेवचः । यज्ञं मरुत॒ आशृणे ॥' (७. ५९. ११.) । ऋषिराह- मोः मरुतो 
देवा युयं 'खतवसः' खत्ररेन बद्धाः "कवयः" करान्तदर्षिनः “धयंवचः' षयेप्रमेव युष्माकं 
आवरकं रक्षकं चमे, तादशेभ्यो युष्मभ्यं अदमिदैवाधुना यजनं कटपथामि" इति । कथं 
मे क्रान्तद्िनः अत एव चेतनावन्तः केवलं बाद्यमावाश्चण्डमारुता जडा भवितुं 
अन्ति १ “एतानि धीरो निण्या चिकेत" ८५. ५९. ०.) इति द्वितीयखण्डे प्रागुदाहूतेन 
मश्रेणापि सृ्ष्मदर्थिनो धीरस्य क्रषेरेव मरुतां रहस्यानि तिदितानि भवन्तीति सिद्धम् ॥ 

अथ सोमः । अयं च ठतानिशेषः बाद्यो भाव इयतसंशयम् । अत्रापि याक्षिक! 

सङ्केतरूप एवायं अन्तरथंगम्यख चिदानन्द-क्षरणख मावस देवसेति कविद्धिशदं भवति 
मम्रेषु । बाह्यपक्षे तु बहुत्र मन्ना असङ्गताथो एव॒ भवन्ति । आयुर्वेदे कटपौषधितेनं 
ख्यातः सोमः । सोमपानमदोन्मत्ताः कवयो यथेच्छं सोमवेमवं भायन्तीति निरङक्ं 
-कर्पयन्ति न्याः करपनाचतुराः । सोमस चतुर्बिश्चतिभेदाः कथिताः सुशुतसहिवार्या 
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चिकित्सास्थाने (२९. भ) । तत्र न क्षापि तख मद्प्रभाषो दर्णितः । विचित्रमिदं 
अद्यः पानमदरिप्सया बरहुशतसङ्खयाकेमेषेः सोमं तुष्टवुरिति, वस्तुतस्तु रतायाः 
केवरसङ्केवरूपतामात्रम् । अन्तरर्थेनेव सवत्र सोममन्राणां सामञ्जखं रक्ष्यते- "विश्वा 
धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः प्रमोस्ते सतः परि यन्ति केतवः । व्यानशिः पवसे 
सोमथमेभिः पतिर्विश्वस्य भुवनस्य राजसि ॥” (५. ८६. ५.) कथमयं मन्त्रो सोभलता- 
परवेन व्याख्यातुं शक्यः ? खयं विचायेतां मतिमद्धिः, अयमस्याथः- विश्वचक्ष 
सर्वाथेदर्विन् ! सोम, प्रमोः परिवृदस् सतः ते तव क्रभ्बसः महान्तो द्रष्टार केतवः 
्रज्ञापकाः रश्मयः विश्वा सर्वाणि धामानि तेजःसखानानि देवशरीराणि परियनिति परितो 
गच्छन्ति प्रकाद्चयन्तीयथेः । हे सोम, व्यानशिः व्यापनश्चीरस्तं धममिर्पारैः 
रसपद्वायच्य-आनन्द निष्यन्दः; पवसे क्षरसि । विश्वस भुवनसख पतिः खामी बं राजसि 
हृधरो भवसि । इययमथः सायणमाष्यानुररेणैव प्राप्नो भवति । एतावतोक्तनापि 
यदि सोमविषये सन्देहो न व्यपेतो भवेत्, अभ्यो मन्त्रः संशषयच्छदको दश्चममण्डलयो 
जागतिं- ^सोमं मन्यते पपिवान् यत् सम्पिषन्योषधिम् । सोमे य॑ ब्रह्माणो चिदुःन 
तस्याश्नाति कश्चन > (१०. ८५. ३.) । असिन् मन्त्रे वस्तुतः सोमखरूपख निर्णयः 
कृतः । सामान्यतः सर्वोऽपि सोमटतपेषणेन रसमादाय पानं इुरुते, यं चस्तुतचनक्ञाः 
ताच्िकं सोमं बिदुः तख मोक्ता दुरुम इति द्यस्ा क्रचोऽभिप्रायः ॥ 

अथोषसमधिरटय । उषः प्रभातकालो बाह्यपक्षे साध्वेव कथ्यते । किंतु तसाः 
तशवं अन्तरथगम्यं, नात्र सन्देहः । उत्तमं ज्योतिरिति वेदप्रतिपादितस्य सत्यस्य सूर्यस 
साक्षात्कारात्मकाद् उदयास्राक् तख परस्परा देवी सौरी प्रमा आविमैवति । अत एव 
तां रतावरी" “सूनृता इति वणेयन्ति मन्त्राः । “क्तख रिम अनुयच्छमाना भद्र 
भद्र ्रतुमसासु धेहि" (१. १२३. १३.) । इलयत्र सलखाभ्वानमनुगच्छन्तीं उषसं क्षिः 
करयाणतमं टदग्रज्ञा्ररं याचते । कथं प्रभातकारखेदक्चं सामथ्यं सम्भवति? एवं 
अन्येऽपि देवाः मित्रो वरुणोऽशचिनाबिलादयः स्थूलपक्षानुसारेण अनिर्णति-बाह्यभावा 
अपि अन्तरथानुसारेण बिस्पष्ट-देवभावा इति वत्तन्मन््रतात्पर्यावमाहने सुगमं मवति ॥ 

अथेदं निरीक्षणीयम् । एकस्येव परस्य देबस्य सर्वे देवा बहूनि नामानि अङ्गानि 
व्यक्तयशेति प्रागुक्तम् । किमयमाश्चयः मन्त्रवर्णेभ्य एव सिध्यति, उत, ओौपनिपद्- 
वस्व विदां अबाकालिकानां व्याख्यानबलादिति सञ्चयः । अत्र नव्या “क्रग्वेदे प्रायशो 
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-नाना-देवतावाद एव सवत्र, उपनिषत्लेव सदयं एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म प्रतिपादितम् । 
यद्यपि कचिद् एकदेवखरूपक्ञानं रषीणां लक्ष्यते, तथाऽपि तदर्वाचीनमग्ेषु विशेषत 
दशमे मण्डरे' ह्याहुः । अत्र ब्रूमः । नेदं तथ्यम् । बहुभ्यो मण्डलेभ्यो मन्त्रान् 
-उदाहरामः, यत्र अद्धिरिन्द्रोऽन्यो वा देवः साश्षात्तदेक-खरूपभावेन स्तूयते करण्वेदे । 
तदेकं, एक सत्, उत्तम ज्योतिरिति च धर्यपदवाच्यं परमं सत्यं श्रूयते, यसव व्यापार- 
मेदात् व्यक्तिनाममिर्भिन्ना देवा इति च ज्ञायते । अत्र प्रथमं तावद् बहुषोदाहृतः 
प्रसिद्धो देषेतमसो मन्त्रव्णो मवति । “इन्द्रं मित्रं इत्यारभ्य “एकं सद्विप्रा बहुधा 
वदन्तिः (१. १६४. ४६.) इति वतीये पादे सारं प्रदशेयति मन्त्रि; ॥ 

वैश्वामित्र मण्डले द्वारविश्चत्युच एकखिन् सृक्त- “महद् देवानां असुरवं एकम् 
(२. ५५.) इति. स्वांछपि ऋक्षु आवृस्या पठितम् । अषुरलं प्रबलं महदेश्वयं एरक 
इत्युक्तम् । अन्यत्र (२. ५५. ८.) ¶विश्वदेते" इति मन्त्रे "विश्वं एकं चरत् पतत्रि विषुणं 
वि जातम्" इति तुरीयः पादः । अघा कऋ्रचोऽयमथः- द्यावापृथिव्यो सवोणि जातानि 
विविक्तानि ला धारयेते, सर्वान् देवान् भिभ्राणे अपि भारश्रमाद्रवथां न प्रा्नतः 1 
यत् चराचराटमकं शिश्वमीष्टे तदेव चरं भवति पतत्रि मवति नानारूपतया जातं च 
भवति इति । अथ वामदेव्ये मण्डले वपुषामिदेकम्" ८४. ०. ९.) इति प्रयुक्तम् । 
पुनश्च "वपुषामपरयम्? इति पञ्चमे मण्डलेऽपि मन्त्रो दश्यते (. ६२. १) । सच 
प्रागुदाहूतो व्याख्यातश्च ठृतीयखण्डे । भ्रुवं ज्योतिर्निहितं दृश्ये कं मनो जिर 
पतयत्खन्तः । बिश्व देवाः समनसः सकेताः एकं करतुं अभि वि यन्ति साधु” (६. ९, ५.) । 
अयं अभ्रेयो मन्तः, अत्रापि भरुषे अगतं ज्योतिः अन्तानिहितं दशनाय, तमेकं कतु प्रति 
सर्वे देवाः खेः पथिभिः साधु यान्तीति कथितम् । वासिष्ठे मण्डले (५, ३३. १०.) 
धविदयुतो ज्योतिः" इति मन्त्रे (तत्ते जन्मोतैकं अगस्त्यो यस्वा आजभारः इति गीतम् । 
दशमे मण्डले (१०. ८२. २.) भयत्र सप ऋषीन् पर एकमाहुः" इति स्पष्टमुक्तम् । तत्रेव 
सक्ते (नतक ६.) “अजस्य नामावध्येकमर्पिंतं यसिन् विश्वानि वनानि तस्थुः इदि 
मन्त्रवणैः । जन्भरहितख तसैकसख नाभौ स्वै रोका प्रतिष्ठिता इत्यु, “सुपर्ण 
विप्राः कतरयो वचोभिः एकं सन्तं बहुधा कस्पयन्ति? (१०. \१४. ५.) एवं तदेके पर 
सयमेव देषो देवानां क्रक्संहितायां गूढममूदं वा स्तूग्रत इति प्रदशेयितुं बहुभ्यो 
मण्डलेभ्यो मन्त्रा उदाहृता, न केवरं दश्चममण्डलात् । दं च वत्वे मनसि निधाय 
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यदि न केवलं आग्रेयसुक्तानि न्द्र-सोमादिसुक्तानि च पदयेमाथविचाराय, तदा 
असन्दिग्धं भवेदिदं यत्तदेकं सदेव सर्वेऽपि देवाः येषामेकेकोऽपि खसदशं साहाय्यं 
विनियुज्य यजमानं नरं तदेकं परं ज्योतिरमृतं सदयं प्रापयतीति ॥ 

अत्र काश्चन ऋच उदाहरिष्यामः, याभिस्तदेकमेव परं ज्योतिः बहुदेवताकार- 
भृद् वण्येते- “येषामर्णो न सप्रथो नाम वेषां शश्वतामेकमिद्धजे । वयो न पित्र 
सदः ॥" (८. २०. १३.) । ऋषिः सोभरिः काण्वः मरुतो देवान् अधिषृयाह । अयं 
भावः । तेषां मरुतां एके नाम भाजमानं समुद्रवत् पृथुल बहूनां भोगाय पितयं बलमिव 
भवतीति । अनेन मरुतामेक्राधारवं बहूनां देवानां यजमानानां वस्तुजातख वा उष- 

कारक्त च दयोतिते । बालखिटयसूक्ते ' ८. ५८. २.) “एकं घा इद् वि बभूव सषेम्' इति 
स्पष्टम् । (अयमसि जरितः पर्य" कऋतद्य एकमाक्तीन हयेतख पृष्ठ" (८. १००. ३. ४.५.) 
अत्र क्रषिं नम इन्द्रासि जातशङ्क इन्द्र आह- “अहमसि स्तोतः, पद्य, मम मदिभ्ना 

विश्वानि जातानि अतिक्रम्य सितोऽसि, चतस्योपगन्तारो मां बधेयन्ति, ऋतं कामय- 
मानाः समारुह मध्ुपयन्ति, अह तु एक आसीनोऽसि नाकपृष्ठे" इति । (ते हिन्विरे 

अरुणं जेन्यं वस्ेकं पूत्रं तिसृणाम् । ते धामान्यमृता मलत्योनां अदन्धा अभिचक्षते ॥ 
(८. १०१. ६) । अत्र देवानां व्यापारमदिभ्ना यजमाने जातं महद्धनं एकमेव ज्योतिः 
तिसृणां मातृणां पूत्रवेन कीतितम् । 'स सप्रधीतिभिर्हितः नचो अजिन्वदद्रहः । या 
एकमक्षि बाब्रधुः ॥ (९. ९. ४.) } भूरादिसप्रलोकधामगतामिः धीशक्तिभिधारितः 

(सोमः) तेजोवाहिनीरप्रीणयत् । ताश्च नः एके अकि" विश्वक चश्ुःशब्दबाच्यं 
सवाथद्रि ज्योतिः अवधेयन् इति मावः । "महन्महत्या असुरलमेकम्? (१०. ५५. ५.) 
इद च “महदेवानां असुरवमेकम्' इति प्रागुदाहूतवाक्यप्रायम् ॥ 

एवं देवानां एकमूलन्न एकात्म एकरक्ष्यलं च मन्तरवर्णरेव ग्राह्याणि भवन्ति । 
तेषां प्रथ्वंतु नामतो व्यापारतो व्यक्तितभैयवधेयम् । अत एष तेषां रिङ्गानि 
मन्त्रेभ्य एवावगम्य पूर्वैरुक्तानि । आयुध-बाहन-वणोदयोऽपि लक्षयन्ति देवताविश्े- 
भान् । "ब्रुरेक' इति प्रागाथमण्डलीयसुक्तात् (८. २९.) तस्वमिद्मवगम्यते । बाहना- 
न्यधिषय निरुक्त-निषण्टौ (१, १५.) “हरी इन्द्रस्य" इत्यारभ्य 'नियुतो बायोः' इदयन्तं 
थट्यते । एवमपि देवतारिङ्गानि मन्त्रवर्णेष््ेव रक्ष्यन्ते ॥ 

अथेदं वक्तव्यम् । यद्यपि सर्वेषां देवानां कमोणि उ्वेमूलानि प्रसाद्व; 
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भ्रारमन्त हयसंश्चयं, तथाऽपि तेषां प्राधान्यं साक्षातसाहाय्यं आरादुषकारकलं वा यज- 
भानसख अच्वरपद्वाच्येन अन्तयागमार्गेण दिवमारोदतः यात्रादश्ञायत्तमिति वक्तष्यम्र् । 
विश्वमेव न्तवेहिवा देवतानां अधथिकारक्ेत्रम् । तसात्तासां कतेव्यानि ऊभ्वैमूलाद् 
आपृथिग्याः प्रवृत्तानि प्रसरन्ति, तत्र तत्र सोपानपदविशेषषु यावदपृक्षं बिभिदयन्ते । 
यद्यपि एकेकसिन् धामनि मभ्येमागं तद्यिष्ठानदेवतायाः प्राधान्येनाधिकारः, 
तथाऽपि सा एकमेव भ्रुखं परमस्य देवदेव । अन्याश्च देवतास्ताः पश्चात् परसादम 
ध्या पृतास्तरसाहदाय्येऽवतिष्ठन्ते । इदमेव तच्माधारो भवति मन्रटक्षामृषीणां देवता- 
हवेषु, यत्र बह्वीषु देवतासु स्तूयमानाखपि एकैकामपि सबेदेवार्मभावेन प्रकरणबलाव् 
पृथक्वेन च उपतिष्ठते स्तोता यजमानः । क्रमेर्मशरदरष्टुरिमे देवाः सवयाः, नतु 
काट्पनिका इति किध वक्तव्यम्! 

अथेदमवधातव्यम् । अन्तयेजने चरति, यजमानस्य तत्तरपद मधिष्ठातुररन्यादेर्द्बसख 
श्च सम्बन्धोऽभिनिष्पद्यते । स च पिता-पृत्र-सखिवादिरूपो बहुविधो लक्ष्यते बेदे । 
अन्यच इदं चित्र, यद् यो देवः पालकः पिता पूज्यो भवति, स एव यजमाने जाय- 
मानः पूत्रो भवतीति । अत एव सर्वेऽपि देवाः तह्माण्डऽधिकाराय प्रप्तप्रथमजन्मानः 
यजमाने द्वितीयं जन्म लभन्ते । तस्राद् ह्विजन्मानो देवा इति सङ्गच्छते । कथं कुतो वा 
यजमाने देवानां द्वितीय जन्म ? उच्यते | दिवः परस्तात् परस्माद् धाञ्नः प्रसितसख्य विश्वस 
भूषा यौः कशषिखरभूता भवति, तदारभ्य पृथिव्यां पादभूतायां बिरमतीव विश्वस; । प्वं 
दावा पृथिन्योरन्तराले पवेतशिखर-पादयोरन्तर इव बहूनि पदानि गिरिप्रसवदव तिष्ठन्ते । 
तदधथिष्ठानदेवैः परिपक्े यजमाने खीयवेभवाधानपूवेकं तदुद्धाराय खीयं जन्म लभ्यते । 
एषां शख्यः प्रथमजोऽग्निभेवति । तसात्तस्येव खरूराधिकार विचारः क्रियते । तथा छृते 
अन्येषां देवानां तमपि सुगमं स्थात् । तत्र यथापूं मन्रवर्णाधारेणेव निबोहः भवति ॥ 

कोऽयमभ्निदेवः यः प्रबोध्य क्रपिभिरीड्यते ? नायं नूनं भौतिको भवितुमहति, 
पश्चसु भूतेषु ठृतीयसख तख जडल्लात् , तेजस्तच्वाभिमानितेऽपि बाहमसङ्केतमात्रलाच । 
नापि सर बहियज्ञकमेणि अरणिनिर्मयितो वा भवितुमर्हति, यदेवं षिना अमृतानां 
देवानां सम्मदो न बिद्यते । "न क्रते तां अग्रता मादयन्ते इति हि मब्रदृष्टिः । देवोऽ 
यमभिः "कविक्रतुः", करान्तदर्धिनः प्रज्ञा अखेति बहुशो गीयते वेदेषु । असन् सवं 
यज्ञरदस्यज्खानं निदितं, असिन् सर्वेऽपि रमन्ते अमत्य इद्येवम्थको मन्रराशिर्जेजीयते 
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दाश्चतय्यां संहितायाम् । स युखं भवति देवानां, आखं च भवति । स हि सवं 
यजमानेनापिंतवं हविः देवान् प्रापयति । स एव देवानामग्रे तिष्ठन् प्रभुखो यजमानयुप- 
गच्छति हव्िरादानाय । हविरपेणानि प्रणतीश्च खी देवानाखादयति, प्रीणयति । 
तस्मात्स दृतो देवानाम् । तद्वारेणैव मयोऽमर्येः सद व्यबहतुं प्रभवति । स नेता 
“नरः उच्यते । होता च यत्च ऋलिक् । स निवंहन् यद्घषिधिं रेवानाह्यति यज- 
मानकृतद्रव्यलयागपरिग्रहाय । स एव तस्मार्सर्वेषामाद्यो देवानां मर्ये जनितुम् । इदं च॑ 
प्रागुक्तं द्वितीयं तस्य जन्म । स क्रतुः, देवी टदग्रज्ञाशक्तिः मानुषे "एवमेतत्, नान्यथा" 
इति अध्यव्रसायारिमका बुद्धिभवति । तादः (क्रतुः यदा अरण्योर्निमथनायाचि- 
कामिरिि चयावाप्रभिन्योर्विश्वख पित्रोरनुग्रहयोगात् मलख हृद येया प्रादुभतो मवति, 
तदा सुप्तोत्थित इव यजमानखात्मापेणान्यादाय पदे पदे दिवमारोहति । सोऽयमपि; 
हद यस्थदेवञ्वारो भवति, यख खं वापतखानं ब्रहती द्यौः, यश्च मर्यष्वमर्यो जायते । 
जातथ स सप्तभिः खसुभिः पोषितो भवति । सप्नमातस्तनन्धयं तं आवः सप्तसिन्धवः 
समादसय पृ्न्तीति बण्येते । इदं च सप्तकं भूरादिसत्यरोकान्ताः सप्तभूमिकागताः 
सप्ततश्यात्मिकाः शक्तय इति ग्राह्यम् । सप्नतचात्मक सप्रभूमिका-ज्ञानश्रक्तिवेमयानि 
असमिन्नप्राववयितानीति बोध्यम् । अत एवानेन हविरा्यपणेषु उपात्तेषु सप्तापि 
धामानि तद्धागहराणि भवन्तीति बोवयितुं सप्तार्चिस्सप्नजिह्वादिः अभ्रिपयाोयशब्दः 
प्रयुज्यत । तथा यजमानदानेषु सप्रभूमिकाः प्रापितपु, तेत्र यजमानख धामानि 

सिद्धानि भवन्ति, तदीयदेबानाममत्यानां जन्मापि मर्ये यजमाने सम्भवति ॥ 
बहुव्यपदेश्लमागिर्धेदे गीतो गुहदापदबाच्ये रहसि हृद्य निहितः करि । अभनि- 

धमयोधकरानि कानिचिन्नामानि ख्यापयतो मचवणीन् सामिप्रायानुदाहूत्य कथं अभ्रिरेव 
स्कन्दः मार इति पुराणेषु प्रथितोऽभमवदिति निरूपयिष्यामः । अनादेः कारादषीर्णां 
अयं दृटः प्रययः, यदग्निनोम सदयो देवः, न काटपनिकः नापि केवलं भौतिको 
याज्ञिको बा, फ तु देबोऽयममर्यो मर्येष्विति । भृगुपदबाच्याः सखयसोरप्रभाक्ञक्तय रषिं 
प्राप्ताः दिवोऽग्निमाहूय मासु निधिभूतं मित्रमिव न्यधुरिलाहुः । किमथेम् १ मानुष 
दिव्यजन्मलाभायति गायन्ति । तथा च राहूगणः- दधुष भृगवो मानुषेषु" ^ 
मित्रं न शेवं दिव्याय जन्मने" (१, ५८. ४.) । ईदश्य ऋचो बहमथो दृश्यन्ते, यापं 
तात्पयं न सङ्गच्छेत यदि वयं षीणां किमपि रहस्यं अन्तरविंश्चं॑पिदितमिति 
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नाभ्युपगग्डेम । (दमं नो यज्ञममृतेषु धेहि हमा हन्या जातवेदो जुषख' (२. २१. १9 । 
भो; अपरे सर्वेषां जातानां वेत्त! तमिमं असदीय यज्ञं अस्रतेषु देवेषु येहि, इमानि 
हव्यानि तत्रापेयित॒मदेति,' इति प्राथेयते यजमान ऋषिः । (अयं कविरकविषु प्रवेता 
भर्ययेष्वभरिरमतो निषापिः (०. *. ४.) । अयमभ्रिः कान्तदर्शौ “अकविषु, अतथाभूतेषु 
हष्टिहीनेषु मर्येषु अयममूतो न्यधायि इति स्फुटार्थो वसिष्ठुय मन्रः । महानसि 

अष्वरस प्रकेतः" न क्रने वदमृता मादयन्ते (७. ११. १.) । खगौष्व- 
प्रयाणम यत्नं अधिकृ प्रहृष्ज्ञनोपेतः अभिः । तसाहते देवानां सम्पदोन 
विदत इति वसिष्टः पुपर तेते । (अपरि घनं सहसो जातवेदः" "द्विता योऽ 
भूदम्रतो मर्येषु, (८. ०१. ११.) । खयं दिव्योऽपि अत्र मर्येषु अम्य इति द्िधाभूत 

युक्तम् । (अपर्यमस्य महतो महिवं अमयेख मत्यासु विक्षु" (१०. ०९. १.) । अरे 
अमयेख महतो महिमानं मर्येषु अहमद्राक्षमिति सौचीकख मन्ररे्तात्पयेम् । अत्रि- 
भण्डरे स्प्टाये एष मन्रो भवति- (अिर्दषेषु राजति अग्निमर्तेष्ाविश्चन् । अग्निर्नो 
हव्यवाहनः अग्रि धीभिः सपयेत ॥' ८५. २५. ४.) इति । तत्रैव मण्डले (स्. ११ =. २.) 
“यज्ञ केतु" इति मत्रे, यत्ञषिषयक् प्रज्ञाविन्लेपवान् अग्निः, होता इन्द्रेणान्येश्र देवैः सह 
एके रथं अध्पासीनो वर्हिरतीति कथितम् । “यो म्यंष्वमृत ऋतावा" (१. ५०. १.) इति 
राहूगणख, विश्वायु्यां अमृतो मयेषु (९.४.२) स मर्त्येष्वमृत प्रचेताः" 
(१.५. ५.) (उप वो गीर्भिरमरवं विवासत" (६. १५. ९.) इति भारद्वाजख च मन्रवणोः 
भर्त्येष्वमृतमभिषुद्वोषयन्ति ॥ 

एवममर्योऽभिरतस्ति चेदसासु, स वर्तेतेव इत्राप्यसासु गृढे सथाने । तच्च हतयद- 
वाच्यं रहस्यमन्तरमाहुमेचरद्र्टारः । तदे गुहापदेन व्यवहियते । अगनेरावास्तः सा 
शहा बहुषु मन्तरेष्वाप्नायते । तदत्र पराशर-विश्वामित्र-वामदेवानां षक्तेभ्यः पद्रुपतो 
मन्त्र भागान् उद्िखामः- 

पश्चान तायुं गुदा चतन्तं नमो युजानं नमो वहन्तम्" (१. ९५. 4.) (इस्त 
दानो सृम्णा विश्वान्यमे देवान् धाद् गुहा निषीदन् । बिदन्तीमत्रनरो धियंधादहृदा 
यचष्टान् मल्त्रानशंसन्" (१. ६०. २.) 'विश्वायुरप्र गुहा गुहं गाः? (१. ९०. ३.) "य 
चिकेत गुहा मन्तम्” (१. ६७. 9.) "चित्रं सन्त गुहा हितम्” (४. ५. ६.), "गुहा 
चरन्तं सखिभिः शिवेभिः (३. १, ९.) । एवमादयो मन्त्रवणी अ्ेयुहावापं रहसयं 
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अन्तर्निहित हदयष्ठदीरयन्ति ॥ 
अथ सप्ततसवारमकं विश्वं असिन्नमर्येऽग्रौ निदितं इति सवथा सप्तकसम्बन्धिजेन 

अये वण्येते । सपं बरं ज्योतिः आनन्द इति सर्वाणि सप्तधा भवन्तीति मीयते, अत 
एवाप्रेः सप्कसम्बन्षितं बहुधोक्तम्- “आ यस्मिन् सप्तरश्मयस्तता यज्खस्य नेतरि" 
(२.५.२., दमे दमे सप्त रला दधानोऽग्ि्दता निषाद यजीयान्! (५, १, ५)) 
(हृदं मे अग्रे कियते पावकामिनते गुरु भारं न मन्म । बृहद् दधाथ धृषता गमीरं यदं 
पृष्ठ प्रयसा सप्रधातु॥' (४. ५. ६.) । सप्तभूमिकामारं दुभेरं बोढुं न शक्तोऽसि, अतः 
पावक, भोः! इए च चिन्ताभारं मद्यं मा दाः इति सारांश्चः। (सप्त खसररूषीर्वावश्षानो 
विद्वान् मध्व उज्ञभारा दशे कम् । :१०. ५. ५.) इति त्रितः । अन्यत्र- “सप्त धामानि 
परियन्नमत्ये' इति (१०. १२२. ३.) । (सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे इति शुङ्कयजु- 
वेदीये मग्र यास्केनोदाहूतं च सारयामः । तस्मात् सप्त गिरयः, सप्र सिन्धः, सप्र 
कषयः, सप्त खसारः, सप्त धामानि इति सवत्र सप्तक श्रुयते । इदं च प्रागुक्तप्रकरिणं 
सप्ततस्वास्मिकां विश्वसत्तामधिडृत्य तद्त्ञानश्क्तितेजो विशेषवद् भूमिकापरम्पराणां 
तदाधिकारिक्देवतानां वा यथासम्भवं चयोतकमिति बोध्यम् ॥ 

अथ अग्िखरूपविचारे प्रुख्यप्रसक्या अपां खषूपं विचारयितग्यम् । का इमा 
आपः सिन्धवो वा, याः सप्तविधा उद्धोष्यन्ते बेदमन्नेषु १ ता ऋतख धाराः परलयाथितः 
प्रवाहाः, परचित्तेजोषाहिन्यः । इमाश्च तदावरकख बृत्रासुरसख वज्रेण हटा देवराजेन 
इन्द्रेण विसृज्य निभुच्यन्त इति बाद्याः । पार्थिवचैतन्ये ऋतधाराप्रवेशं यः प्रतिरुणदि 
तखासुरख बाह्यः सङ्केतो वृत्रशचब्दवाच्यो मेष इत्यवधेयम् । वसिष्ठवामदेबधूक्तेम्यः तत्रापि 
विशेषतः “सञ्चुद्रज्यष्ठाः” (०. ४९.) 'सथुद्रादूर्मिः" (४-५८) इत्याभ्यां स्फुटमिद मवगम्यते, 
यदखण्डसत्य खरूपस्य रूपकं बिम्बमेव सधरद्रः, आप एव ऋतविद्धाराः, सिन्धवः सप्र 
विश्वभूमिका-सपरकगत-सजेनधारणतेजोवाहिन्यः शक्तयशेति । इदं च सङ्केतरहस्यं वैश्वा- 
मित्र आयस आप्नेयद्क्तख तात्पयेतिचारादषन्दिग्धमवधायते । तदत्र समासतः 
प्रधानमिषयान् अवेदयामः ॥ 

अभ्निमदशेभनप्सु देवाः । तसिन् सक्च बरिष्टाः (यह्वीः) पष्ट प्रप्ताः । सष 
मोदवान् अभवत् । जन्मना शवेतः संवधेनेन रक्तः (अरुषः) अरुणो वा । ताः अश्वाः 
तं नवप्रषतं शिष्यं अभिजग्ुः (अभ्यारुः) । ज्योतिषेसानः अप्सु परितो वसन् 
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अन्यूनानि विदुलानि बैमवानि स खयं अकरपयत् ˆ“ “ˆ` निलययौवना देव्यस्तमेक ग 
दधिरे । ताश्च सप्तवाण्यः । प्रकाश्चमानधीसारमूे मधुनः प्रवाहेषु विश्वरूपेषु वदं 
बपूर्दिततममवत् । अत्र घात्यो नधः (धेनवः) खयं पोषिका भवतन्त । साधोस्तङछं 
देवस्य द्वे व मातरो बिक्ारे भूवा सुसङ्गते संदृते । जन्मना ष पितुः सख्वसमूर्ढधि 
अवेदीत् । स खीया धारा व्यस्ूजत्, खीया विपुलाः सरितश । खयमेकः बहीर्ना 
वधेमानानां मातणां स्तनन्धयो भूवा समवेत । श्रते वृहति अवियोन्याभिः खदुभिः 
(जामिभिः) वस परिकरिपतं वासं स खीचकार । `“ अपारे खीये रहसि स्थने 
वसन्तं तं अभरत दुदृहस्ताः । अयं बैशवामित्रघक्तेकदेशस्य सारांश्चः ॥ 

अथ मश्रखपदानि तत्र तत्रोपयुज्य सङ्कताथविवरणं करिष्यामः । इमाश्च सषु 
(नचः) आपः सया दिव्याश्च भवन्ति । उचैर्धाक्नस्ता अप्रिमानेषुरत्र प्रतिष्ठापयितुम् ॥ 
स चाभरिर्दिव्यं रहस्यं वस्तु, पृथिव्यां ओषधीषु निहितः, अरणिभूतयोः चावापरथिष्यो 

अषणादाविभावयितन्यः। अतो द्यावापृथिव्योः शि्चरुच्यते, शद्सत्वमनः प्राना दुखानां 
चिदेव दौरूच्यते । पाथिव-मनःपर्ञाप्रधाना जागरितस्थाना चित् तु एथिवीति सङ्क 
तिता । उभयो्व्यापार्लात् प्रयासतो मयः तद्रहश्यं बस्तु अग्याख्यं निष्पादयेत् ॥ 
दिष्यास्प्मुतु स सुदश्ेः, बलेन ज्ञानेन भोगन च युक्तः सुगमः सुखन जातो मवति । 
जन्मना शुभ्रः क्रियया वर्धमानोऽहणो जायते । जातमात्राय तस्मे देवाः प्रादुस्तजो ब्त 
वपुश्च । सप्र महयो (भेनाः) नस्तं वधेयन्ति । धेनुश्षम्दवाच्याः सिन्धबोऽत्र अश्वा 
इति अभिवर्णिताः । अत्रेदं कारणं भवति । पनुपयोयो गौः ज्ञानासिमिकायाः शक्ते 
सङ्केतो बेदे । अश्वस्तु क्रियातिमिकायाः शक्तेः । अश्चोञत्र प्राणगता कायेकारक्चक्तिः { 
अग्रेराधाने जनने च अष्रूपा धेनवः प्राणामकतां भजन्ते । स च प्राणः प्राणिति, 
करोति, कामयते, भनक्ति च । अम्निरेव प्रथमं पार्थिवो षमौतमरो भूता, ततः परर 
राणो मवति, अन्ते च खर्ग्योऽग्रिश्च । एषं सप्तविधा अषप ऊ्वेमेत्य शुद्रषत्वमनः- 
श्रधाना (यदहः) दिव्या भवन्ति । उत्तमं प्रज्ञानं सत्यमेव तातां उद्धवस्यानम् । 
तस्ादेव ताः प्रवहन्ति । सप्नवाचस्तु (सप्त वाणीः) सर्वेश्वरस्य देवस विसृषिस्पा 
आविष्कारशक्तय इति ग्राह्यम् । सर्वेषां वस्तूनां पिता प्रभुः पमान्, स तषां रहय्ो- 

द्भवधामनि गूढः सितः । तच उत्तमं चित्पदम् । अम्निः ससिभिरदेवेः सप्तभिरद्धिख 
सह तत्पदमारोहति । स चाप्रेः खगारोहः असामसु मर्त्यषु यजमानेषु पृथिवीदचब्द~ 
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कछक्षितां जागरितसानां प्रज्ञां अजहदेव निष्यते । अमिस्तेन खगीरोदेण सवेवस्तूनां 
पितुः समृद्ध मधुनो मूलमधिगम्य तानि मधून्यावजैयन् बषेत्यस्मस्राणेषु । स 
छयं गमं दधानः पूत्रो जायते । अत ण्व स नियः मारः, शुक्रं ज्योतिः, शयुः 
धुमान् , एक आत्मा वेश्वानरात्मना माने मर्येऽमययेः सिद्धो भवति । कविक्रतुः, 
दिव्यः शिश्चुः, (देवङमारः) तस्येह जन्म, तख पोषः, अद्भिः सवधन, नद्य एव आपः, 

जेनवः ता एव पुनरश्राः इदयादयः सङ्कतरदयार्थान् अन्तरेण तात्पयेसङ्गलया नोपपत्ति 
क्षमन्ते । यदि सङ्कतगोप्यमन्तरा कमप्यथेमेषां निर्णेतु प्रयतमदि,असम्भावितकटपनेव 
सिध्येत्, न चेदुन्म्तप्रकापिखं मनरद्रषटष्बारोपितवन्तः स्याम । इदशा; सङ्केताः खयमेव 
निषृतगृूढार्थाः स्पष्ट लक्ष्यन्तऽन्यत्रापि एक्तेषु । 'सथुद्रादुर्भि'रिदयारमभ्य तमहयाम मघु- 
भन्तं तमूर्भिम्" इयन्तं वामदेवषटक्त प्रस्फुटं वेद्रहयं लक्षयतीति कः सन्देहः? अथ च 
“घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति, "निहा देवानां अमृतख नाभिः", (एता अषन्ति हात् 
सथुद्रात्ः, ्घतख धारा... सरितो न धेना अन्तहेदा मनसा पूयमानाः”, (अधि 
थोषाः कस्याण्यः समयमानासो अभिम्", "धामन् ते विश्वं युवनमपिभरितम्", (अन्तः 
समुद्रे ह्यन्तरायुषि" इयादि-वाक्यवक्येकदेशेभ्यः इदं स्फुटमवगम्यते, यद् घृते मधु 
धेनुः आपः योषाः हृत् अन्तः सथुद्रः-इत्यादयः शब्दाः खीयान् महतो रहस्यार्थान् 
खयमेव विद्ृण्वत इति । श्टशानां सङ्कतिकानां सरूपाणां कानि चिस्पुराणेषु स्पष्टमव- 
शिष्टानि रक्ष्यन्ते । क्षीरसागरवासी अनन्तश्चयनो विष्णुरित्युक्ते, नायमनन्तः कोऽपि 
प्राकृतः सपः, न वा क्षीरं च मधुरं पार्थिवं गव्यं, नापि सुद्र दुग्धवारां रक्षिः । 
पतवेग्यापी विष्णुः परिच्ठेदश्ूल्ये अनन्ते सद्भावे आनन्दमये निले वस्तुनि अवतिष्ठत 
हति सङ्केताः । ननु पुराणानां कर्तारः परोहिता जडबुद्धयः घयचन्द्रोपरागवत्चसापि 
अनभिज्ञाः कथं गहनानि तस्वानि जानीयुः १ साधारणपार्थिव-सषै-क्ीरसागरनेब ते 
ुवते, वयमेव सङ्केताथं कट्पयाम इति चेत्, नाऽवर्यकी करपनाऽसामिः कार्या । 
त एव लाक्षणिकः शब्दः सङ्कतकल्पनां श्द्रयिवा गहनानि वक्वानि सार्वखौकिकदश- 
नाय ख्यापयामासु; । ते च शब्दाः, व्यापको 'विष्णुः' शेषसपः (अनन्तः आनन्द्- 
भयं "मधुरं शीर" नियाखण्डसत्खरूपः “सश्यद्रः' इति बोध्याः ॥ 

अथ यो बेदेऽभिः मारः कीलंते, स पुराणेषु अगिजः स्कन्द इति कथ्यते + 
ुराणेषु इमारकथाप्रस्तावे ये विषयाः खयंन्ते, ते सङ्केतभाषवेषान्तरवेदे शरूयन्ते + 
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यद्यपि कथागिक्तरेषु तत्र तत्र पुराणानि विप्रतिपन्ने, तथाऽपि सवोणि पुराणानि 
ङूमारतखमयिषृटय प्राधान्येन एकक्ण्ठानि भवन्ति । महामारतावलोकने निस्संशयं 
इदं भवति, यद्नप्वणि आङ्गिरसोपाख्याने स्कन्दोत्पत्तिषिवरणे रक्ष्यमाणा विषया 
बेदेभ्य एवोद्य प्रोक्ता इति । भाषामेदेऽपि क्चिदेदिकान् शब्दान् प्रायशो बेदग्रति- 
पादितानेवाथानाविष्करोति महाभारतसहिता । परमात्खधाश्नः पितुरागतः पुत्रोऽभिः 
कुमारो वण्यते बेदे, महदवार्स्कन्नं तेजः स्कन्दः सुत्रह्मण्यः; कुमारो भारते पुराणे च । 
ओषधीषु जातो वेदे, शरवणे पुराणे, अप्सु संवर्धितो वेदे, गङ्धायां पुराणे । धेनुभिः 
सवनं वेदे, कृत्तिकाभिः क्षीरदानं पुराणे । आपो गावोऽश्रा वा मातरः खसारो रबा 
सप्त वेदे, पुराणि तु पडेव्र मातरः एकां परमपदभूमिकां मातरं बजेयिवा ॥ 

अथच महाभारते इन्द्रो मानसन्ञेले तिष्ठननग्ररागमनं प्रतिपाखयति सखेति पट्यते । 
“त शैठं मानसं गला ध्यायन्नथेमिदं भृशम्" (नपय -न०. २२२., धेनवो नचो मातर 
अत्रेधाञय इति च पव्यते- “एता नययस्तु धिष्ण्यानां मातरो याः प्रकीर्तिताः" 
(० २२१. शछो०- २६.) । एवं स्कन्दोत्पत्तिकथार्यां तरिचायमाणायां वैदिकी सङ्कृत- 
भाषा पुराणक्थाया भूर भव्रतीत्यसंशयम् । स्कन्द एवाश्रिरिति संशयच्छेदकं वाक्यं 
वेदाधारकं त्रृते महाभारतसंहिता । अद्ुतनामकोऽभरिर्या बेदे वर्णितः स एव स्कन्द 
इति स्पष्टमाह- (अद्धुतख तु माहात्म्य यथा दपु कतित" इति (बनपश्- २२१-६०.) । 
तथा अग्नयो बहवः प्रोक्ता आङ्खिरिसोपाख्याने । तत्र अद्धुतोऽ्िर्वेदे वर्णितः किर । 
यदि वेदे अभिरद्धुतपदेन व्यवहूतो दृश्येत, तदा महामारतकारो बेदघक्ताथंज्ञानवलात् 
पुराणप्रकारककथायां अद्धुताख्यखा्ेः स्कन्दस्य इतिवृत्ते निमेशितवानिति शक्यं वदि- 
तुम् । परंतु, यथा अश्चिः पुरोहितो यज्ञखय, होता, मुखं दूतो वा देवानां, सनानीः, 
सप्तजिह् इति कीर्यते, न तथा अद्भतपदं अम्रिलिङ्गबेन प्रख्यातं मवति । तसादत्र 
विचारो भवति । क्रखेदे पश्चर्विशलयथिक्रेषु खलेषु अद्धुतपदं प्रयुक्तं दश्यते, अन्यत्र 
चतुषु समासान्तगेतं भवति, यथा अद्भुतैनसः" इति । अत्र प्रथमं अद्धुतपदाथेनिणंयः 
कायेः । अद्भुते लौकिकसंस्छृतमाषायामितर वेदेऽपि आश्रयेपयायो मवतीति निर्बि- 
वादम् 1 "महत्" रयर्थेऽपि बहुत्र प्रयुज्यते, तथा सायणीया व्याख्या च भवति । 
'विश्वातीतं परं सयं महत्पदवाच्यं वेदे, यथा 'महदेवानामसुरतमेकम्" इत्यादौ । तदेव 
मदत्" "अदु" आश्चये मवति । इदमेव प्रतिबिम्बितं (आश्वयदत्पश्यति, इत्युपनिषदवाक्ये । 
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हपनिषत्सु ब्रह्मपदमपि बृहतधांतोरथानुगमात् महत्प्यायो भवति । "महतो महीयान्" 
हृत्यौपनिषदः पुरुषश्च श्रुयते । परं ज्योतिः पितैव कमारो जात इति बेदे अद्धुतवश्ञोऽ 
भरिर्गायते- “न भूतं अद्भुतं” इति नैरुक्तं निरङ्शं निषेचनं फविदवलम्म्य व्याचक्षाणोऽपि 
सायणः प्रायश्चः (आश्रयः (महत् इत्येव व्याचष्टे । अत्र प्रथमं समासन्तगतं अद्भतपदं 
विभृश्य, ततः परं तत्पदं अभभि-परबेन प्रयुज्यमानं परीकिष्यामहे ॥ 

“अद्धुतेनसः' इति मरुतां विशेषणतेन सत् , आदित्यानां च सङ़त्, णवं दिः 
श्रयोगो दश्यत क्रक्सहितायाम् । अद्भुतं न भूतं एनः पापं येषु ते मरुत इति सायणो 
मन्यते । नेतदजु भवति । अद्भुतानि एनांसि येषु त इति उपपन्नतरम् । कुतः १ 
मरुतश्वण्डकमाणः प्रथिता बेदे । बण्डकर्माणः पापा इति लोके साधारणोऽमिप्रायः । 
मरुतां कमाणि चण्डान्यपि न साधारणानि तसादद्धुतानीत्याश्चयेन अद्धुतपापा ह्युक्तम् । 
अस्मासु माजुपेष्विव तेषु पापं न विद्यत इति फकितोऽथेः । अत्र अद्भुतं आश्वयेमिति 
श्रहणेन सायणीयतात्पयं सिभ्यति, खच्छन्दनिवचनख अनपेक्षता मावपृषटरक्षतिभेति 
अवधेयम् । प्रायः सवत्र अद्भुत इत्यभ्नेव्येपदेश्च इति निरूपणाय सर्वाणि क्रमरेदीय- 
प्रयोगसलानि परीक्षितन्यानि । यत्र कुत्रापि अन्यदेवत्ये सौम्ये रेन्द्रेवा मन्त्रे तत् 
पदं प्रयुक्तं दृश्येत, तत्रापि अभ्रिगुणवोधकानि विशेषणानि प्रयुज्यन्ते । तच पुरस्तात् 
प्रदशेयिष्यामः । केवरं आश्र्यायेप्रयुक्तानि खानि बजयिला देवतापरजेन मिदिं्टानि 
एव निरीक्षामहे ॥ 

“न नूनमल्ति नो श्व! कस्तद्वेद यदद्भुतम्” (१. १००. 4.) । अत्र प्रं वस्तु निदि- 
्म्- शत हि करतः स मयः स साधुर्मित्रो न भूदद्ूतख रथीः” (१, ००. ३.) । अत्र 
अद्धुतस्य महतो भूतख सारथिरग्निरित्युक्तम् । सद सस्पतिमद्धुतं प्रियमिन्द्रस्य (१, १८. ६) 
इन्द्रस प्रियः किल अभ्रिरद्धतः । शुचिः पावको अद्भुतः मध्वा यक्ञं मिमिक्षति 
(१. १४२. ३.) । अग्निमद्भुतं गायति दीवतमाः । देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतः" 
(१. ९४. १३.) अत्राप्यभ्निरद्धतः । “विशां राजानमद्धुतं अध्यक्षं धमंणामिमम् । अमि- 
भीरे स उश्रवत्” (८. ०३. २४.) । अग्निरद्रुतः स्पष्टः । लं नो अभ्रे अद्भुत कत्रा दक्षख 
मृहना' (५, १०. २.) । (लं हि सत्यो अद्भुतो दात्रा बाजख गोमतः” (५. २३. २.) । 
भभ्रिरेवाद्भूुतः सम्बोध्यते- रुजः सर्पिरासुतिः प्रो दता बरेष्यः । सहसस्पुत्रो 
अद्भुतः" (र ७. ६.) अभ्भिरेवात्र देवता । “व्यस्तननाद्रोदसी मिप्रो अद्भुतः" (६. ८. ३.) 
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अभिरेव निर्दिष्टः । स बं सुप्रीतो वीतहव्ये अद्भत" (१. १५. २.) अभ्रेरेव सम्बोधनम् । 
“शतोता यत्ते अनुव्रत उक्थानि क्रतुथा दधे । शुचिः पावक उच्यते सो अद्भूतः ॥' 
(८. १३. १९.) अयं रेन्द्रो मः । अत्रापि अभ्रिधमेवच्वेन स्तुता देवता । शुचिः 
पावकः, अद्भत हइद्यम्निविरषणानि प्रयुक्तानि भवन्ति । ^ राजेव सुव्रतो भिर; सोमा 
विवेशिथ । पुनानो बह्ने अद्धव ॥' (९. २०. ५.) अत्र सोमो देवता, सम्बोधने बहे" 
अद्भत" इति प्रयुक्तम् । (शास इत्था महानसि अमित्रखादो अद्भत" (१०. १५२. १.) 
भत्र सदेव अश्निरिङ्खवजं इन्द्रः अद्भत हति स्तुतः । “यो अस हन्येघर॑तवद्धिरबिधत् ““* "^" 
उरुचक्रिरद्भत" (२. २६. ४.) । ब्रह्मणस्पतिरत्र देवः, सढृदेव अद्धतविश्ेषणमस्य लक्ष्यते । 
सदत् भित्रावरुणौ अद्धतौ (५. ९६. ४.) इत्युक्तम् । सञ्त् समासान्तगंतं अद्धतपदं 
भित्रावरुणपरं मवति- (अद्धतक्रत्ः (५. ७०. ५.) इति । तथा सकृत् अद्धतक्रतुम्। 
(८, २३. ८.) इति अभ्रिपरम् । “अद्धतेनसां" (५. ८७. ७.) इति मरुतां विशेषणं भ्राग् 
बिचारितं सायम् । “असि देषा." आदित्यास अद्धतेनसः" (८. ९०. ५.) इति 
अन्यत्र भवति ॥ 

करम्बेदे अद्धतपदप्रयोगसथलानि स्वांणि परीक्ितानि । साधारण्येन केवलं 
आर्यार्थ प्रयुक्तानि नेह दर्धितानि, प्रयोजनाभावात् । सेतर अशिष्यं अद्धवपद्- 
श्नोतितं भवति । कदाचिदत्र दर्धिंतप्रकारेण अन्यदेवताविशचेषणवेन दृष्टमिति तथ्यम् । 
न तावता हासापत्तिरद्धतपद विशेषितस्य अमेर्ेशिष्स्य । परसय ज्योतिषः अभरिरूपेण 
अवखितस्येव अद्धतशम्देन व्यवहारो बेद इति निरूपितम् । एकस्येव परस्य देवस बहु- 
देवताकारत्रात् कचिदन्योऽपि देव इन्द्रः सोमो बा अद्धुतविश्ेषणेन प्रतिपाद्यते । 
अभरिरेव सवां देवता इदयपि गीयते । यथा वैश्वानरीयघरक्तेषु क्रचित् प्रय एव प्रवि- 
पा्यमानेऽपि वैश्वानरपदं अग्निमेव रक्षयति, तथा अद्भतपदं अन्यदेवताबिश्चेषणतया 
कृद् चिखयुक्तमपि अश्रिमेव विशिष्टतया ख्यापयतीलयवधायेम् ॥ - 

‹अद्धतसखामेर्मादात्म्यं वेदेषु परिकीरतिंवम्" आख्यातुं प्रतिज्ञाय महाभारतकारः 
श्कन्दोत्पततिव्तान्तं कथास्पेणोपपादयामास । इदं च वेदमूलतं कुमारतस्वख वैश्वा- 
मित्राधिद्क्तायेविचारादुदाहताभ्य कऋररम्यश्च विस्पष्ट भवति । यदपि स्कन्दकथासारांश्ः 
भुराणेषु महामारतसंहितायां च उमयत्रैक एव मवति, तथाऽपि वैयासिकी संहिता 
भाषया मा्रेन च वेदभाषायाः सङ्केतरूपलनिरूपणे बहुतरायुपयुक्तेति तमेवोदाहाष्म । 

12 
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एवं वत्रवथादि-पुराणकथानां च बेदपूलसं बोध्यम् । अत्र तु अभ्रिखरूपतिवार एव 
प्रसक्त, तदनुप्रसस्या पौराणिकस्कन्दकथामूलपरीक्षणेन बेदभाषायाः सङ्केतहूपवं द्दी- 
कृतम् ॥ 

ष एष करवां राशिः, बरह्मकोश्लो व्याख्याखते । गूढाथ॑भराधान्येऽपि कर्मो- 
पयोगितया व्यवयिवानां ऋचां पदाथविधारे गवाश्वादीनि सङ्केतिकषपदानि अपरि- 
हर्य अन्तरथानुसारि-तात्पयपरिग्रहे व्यवसायः कायः । अगन्यादीनि देषतानामानि 
तत्तद्टणबोधकैर्वा चकैर्व्याख्यातु श्षक्यान्यपि संज्ञापदानीव पदपरिषृत्ति न सहन्त इति 
षोष्यम् । अग्न्यादिदेवानां कचिद्वादयप्रपओे भौतिकागन्यादिरूपेणावस्थानं केवलं साङ्क- 

तिकमिति मन्तव्यम् । देवतानां खसूपाणि तु दिग्येनाम्यन्तरेण बोन्मीरितेन वचश्चुषा 

ग्ाघ्याणि । एकैकोऽपि देवः अदितीयस्य परस देवस्य अङ्गं गुणः शक्तिविशेषो वा 

इत्युक्तौ अगन्यादिः देवः न केवलं शक्तिगुण एव वा अङ्गं वा भवति, #ि तु खयं गुणी 
शक्तः, व्यक्तिर्वेति बोध्यम् । समस्तेऽपि ऋम्बेदे एकरूपा सङ्केतव्यवख्या । यचपि 

षीणां मगरदृषटिषु कचिद्धावपुषटिरधिका कचिद्राटा सरला वा वाक्यगतिः, शब्दाथ- 
माधुर्यगाम्भीर्यादौ साम्यं वा न लक्षयेत, क्चित्सङ्केतगूढाथेबाहुस्यं वा दरयेत, तथाऽपि 
सर्वेषां मब्रद्रष्टणां एकमेव परमं लक्ष्यं, एकमेव रहस्य, एक एव॒ सङ्कतसम्प्रदायः । 

अत एव रहसार्थपरिज्ञानमङ्धिष्टं भवति । एकरीलैव ह्यत्र सङ्खेतिकशब्दाथेपरिग्रहो 
मवति । सङ्कतव्यबस्थापरिन्ञानं बेदरदस्यावगाहनसख द्वारं भवतीति माधुच्छन्दसम्यः 

एक्तेम्य ऋक्संहितायामादिमेम्य एवावगम्यते । “अग्निमीक' रक्तमेव बेदरहयाधि- 
शमाय प्रथमसोपानतया संहितायां प्रारम्भे सरिताकरिर्निवेक्चितमिव लक्ष्यते । इदं च 

मखराथविचारावसरे सुगमं खादिति असंशयम् । “अप्रिमीरे" क्तजपसख सवेवेदपारायण- 
फलं प्राहुः राशः । सवेवेदरदयन्ञानबीजं अत्र द्रष्टव्यमिद्याशयेन तथा फरश्चुतिरिति 
बोध्यम् ॥ 

अथ क्रम्वेदसहितायाः दिप्रकारको विभागो भवति । अटकानि, अध्यायाः, 
वर्गाः, मन्राश्चेति एको विभागः । अयं चाध्ययनोपयोगी । मण्डलानि, अलुवाकाः, 

क्तानि कऋरचश्रेयपरो बिमागः अनुष्ठानोपयोभी । अनुष्ठानमपि द्विविधम् । कमाु- 

हानं, जपादयनुष्ठानं चेति । मन्राणां कमेभिः सम्बन्धं विनियोगमाहुयाज्ञिकाः । 
तथां रिशिषविनियोगो मनश्राणां वत्तत्तौ घ॒त्रकारेण प्रद्वितः कमेपराणा्ुपयुक्तो 



भूमिका ] - ८३ - [चतुभेः खण्डः 

भवति । कृत्सरस्यापि वेदस्य खाध्थाये जपे ऽ्याने च सामान्यविनियोगो बोष्यः | 
अयमेव वेद्रहस्याथेपराणामस्माकम्पेक्षणीयः । तां तां देवतां साक्षात्कटु मनरार्थानु- 
सन्धानबरलभूयसि जगष्यानपारायणात्मके अनुष्ठाने धक्तमन्नाणां सामान्यविनियोगो 
द्रष्टव्यः । मबराक्षराणामनितरसामान्यप्रमाबलेऽपि अ्थामुसन्धानमन्तरा भसन्यनग्रा- 
बाज्यरोमवत् पय वय्येव खाभ्यायः । अत एव अथमिचारवजे खाध्यायी ‹स्याणुरयं 
भारहरः इति निन्दास्पदमभूत् पूर्वेषाम् । कमेपारम्यपशषप्रखा आश्वलायनप्रभृतयः 
धषत्रकारा जपि वेदाशष्यायिना अन्तशुखेन एकाग्रमनसा भाव्यमित्यमिप्रायेणेवमाहुः- 
यत् खाण्यायमधीत स ब्रह्मदः" (दावाप्रथिव्योः सन्धिमीक्षमाणः सम्मीस्य वा यथा 
बा युक्तमात्मानं मन्येत तथा युक्तोऽधीयीत खाध्यायम्र्, इति । तसात् "खाध्यायोऽ 
श्येतव्य इति बरह्मयज्ञादौ श्ब्दश्राधान्येऽपि अनुष्ठानं अर्थानुसन्धानपू्कमेव फएरबदिति 
सिद्धम् । सोऽयं मग्राथबिचारो देवताखरूपादिरदस्यनिज्ञानसम्पत्तये जिह्ञाघूनां कमे- 
बद्धश्रद्धानामप्युपकारकः खयादिटयाश्चसामहे ॥ 

इति श्रीमहर्षि-रमणमगवत्पादानुध्य। त-प भगवद्वासिष्टगणपतिमुनिप्रवरान्तेवासिनः 

पूणैयोगाचायै-श्रीमद्रविन्दभगवत्पादानुभ्यातस्य 

भारद्राजस्य विश्वेश्वरसूनोः 

कपाङिनः कृतिषु 

वेद गुप्राथसिद्धाञ्ञनसख श्क्संहितामाष्यस्य 
भूमिका समाप्ता 
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मूमिका-विषयावुक्रमणिका 
परथमः खण्डः (पुट १-३०) 

विषय 

भूमिकास-विषयप्रतिपादनार्थाः स्खहःछोकाः ॥ 

ग्रन्थारम्भे जयवाद; सवेशरख तमसःपरस्तादेकसख आत्मनः, तस्ये शब्द् 
ूर्विषरस्योत्तमस पूरुषख, तस्येव पुनर्वेदमूलस्य ऋचां षाम्नः परमव्योज्नभेवि 
एवं त्रेधा जयवबादेन नमस्काराकेपः । बेदरहख्यप्रदर्षिन आचाये-श्रीमदु- 
अरविन्दपदमहसोऽनुस्मृतिपृवेकं वेदममंिभेदनाथेकःग्रन्थकरणप्रतिन्ञा । बेद्- 
प्रतिपादितविषयानधिषय मतमेदोषन्यासः, सामयाचारिकः प्रतिपन्न 
काण्डद्वयात्मिका वेदव्यवखा, व्याख्यातुणां सायणमाधवाचायंय आदरा- 
विश्चयः ॥ 

नभ्यानां भारतीयेतिहासान्वेषिणां पाश्रादयानां वेदाथनिणेयाय प्रवृत्तानां 
सायणीयं भाष्यं महानाधारः । वेदान् कषीन् तत्समयाचारादीन् अधिरयं 
तेषां मतम् ॥ 

अत्र॒ अरविन्दश्रीचरणानां बेदरटखापेदशनम्- तच्च गोप्यं माषाविरशेषेण 
सङ्कृताट्मतया सितम्- ऋषिमश्रदेवतायजनफलानां यथाथेखहूपोपन्यापषः ॥ 
गूढाथपक्षमसदीयं अखीकायेमियेकेषां अधुनातनानां आक्षेपोपन्यासः ॥ 
विपक्ोक्तिसारांश्चविमर्नारम्भः। विमतोद्धाबितास्यो दोषाः, आक्षेपहेतवः ॥ 

मायुषवर्गीय-इतिहाससंश्षोधनात् पाश्चायपण्डितेः साधिवस् रेतिदासिकः- 
धिद्धान्तसख विरुद्धोऽखदीयगूढाथंसिद्धान्त इति प्रथम आक्षेपः । तख 
सबिचारं प्रत्युत्तरम् । भ्रीमदरविन्दपादैः प्रतिषादितख भारतीय-आध्या 
सिमिकेतिहासतत्वस्य उदाहरणम् ॥ 

१३-१५ कषं नुमार्गमिच्छन्तोऽपि प्राज्ञाः पथाया कऋरग्वेदक्रषीणां प्राृतावयां 
निधिन्वन्तीति विचारः । तदनुयायिनां भारताभिजनानां पाश्रा्यक्षुण्ण- 
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बस्मेनि एतावताऽपि कालेन व्यामोहो न न्याय्यः । प्रा्ीनषिरहस्य- 
जिहासया गूदाथेविवरणपश्वपरीक्षायां प्रवृत्तिरावश्यङी धीमतां तेषाम् + 
न चेद् दुर्विपाक एव भवेत् तद्विमदोषैदुष्यस्येति मगरतात्पर्योदाइरणपूेकं 
कथनम् ॥ 
दिवीयाकेपोपन्यासः- सायणीयसम्प्रदायमाप्यस्य विरुद्धो वेदरदस्यवाद्ः 
इत्युक्तर्विमरदोनम् । त्रिविधं परिज्ञानं हति यास्कोक्तिषुदाहय सायणीये 
व्याख्याने दश्यमानं अषामज्ञस्यादिक निरीक्षितम् ॥ 

पूवेमीमांसकसिद्धान्तविरोधी बेद्रदस्याथेवाद इति वतीयो जघन्य आक्षेषः- 
तस्योपन्यासपरिदहारौ ॥ 

सायणमाष्यस् अपरिदायेतं वेदाथविचारे इति प्रतिपादनम् । गुणदोष- 
स्मरणपूयैकं भाष्यख प्रशंसा ॥ 

कर्मेकपरलपक्षे तु दोषः, मीताचाक्यस्य न्यास्यता च ॥ 

सखपक्षोपन्यासः- ऋम्ेदोऽत्र विचारविषयः- वहिरर्था अन्तरर्थाशिति वर्था 
मम्राः ॥ 

अथेदयवच्छब्दप्रयोगव्यवस्था, भावाखरूपम्, शब्दानां प्रवृत्तिः-शम्द्ः 
प्राधान्येन यौगिकः, चब्दाथेसङ्केतखसूपम् 

अस्माभिरत्र विशिष्टेऽयं सङ्केतपद प्रयोगः, आयुधेतमिदयादाविव अश्वादीनां 
बलादिरकुकलं प्रतिपाच, बाद्योथेः अन्तरथस्य सङ्केतभूत इति प्रतिपादनम् ॥ 
बहिर्यागोऽपि सङ्केतभूतोऽन्तयंजनख । श्रलिग्-यजमान-यजन-ततफलानां 
खरूपविचारः । होत्रादीनां ऋलिजां घृतादिद्रव्याणां गवाश्वादिषलानां च 
अन्तरर्थोपपादनम् ॥ 

भूरादिसप्व्याहृत्युषन्यासः । तत्र भूमिरन्तरिक्षं ्यौरिति त्रैलोक्यविभाग आर्ष 
इति प्रतिपा, आन्तरस्य त्रिक सङ्केतभूत बाय त्रिकमिति प्रतिपादनम् ॥ 

क्माण्डाधिकारिङाणां देवानां तच (स्थूरपक्षे बाह्ये, आन्तरे रक्ष्मपक्षे च) 
उपन्यस्तम् । अभ्निखरूपवणनमरू-तथा इन्द्रादीनां खरूपस्य विबरणम् । 
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सोमादीनां वस्वम् ॥ 

रहसायथेदर्डि-भीचरणानां वाक्यानुवादेन प्रथमखण्डोपवंहारः ॥ 

दवितीयः खण्डः (पुट ३१-५२) 

‹‹ आधुनिक - नव्य विाविबार-सस्कारायत्त- विपक्षाधेप- समाध्युपन्यासधरुखेन 
बेदगूढाथसिद्धान्तपक्षः प्रतिपादितः प्रथमे खण्डे । अत्र खपक्षसय परीक्षा 
चिरन्तनभारतीयपाण्डियदृष्या प्रयतत" इति प्रतिज्ञा ॥ 

कुत ऋग्वेद एव विचायते! 
ऋग्वेदः ॥ 

ाह्मणानां उदेश्चः, इृष्णयजुःसदहिता, याहवस्क्यस्य नाभिमतः संहिताया 
नाह्मणान्तभावः ॥ 
करवद् मात्रविचारस्यावश्यकता ॥ 

त्रयीपदाथेषिचारपूेकं त्रयीदेवानां कऋलिग्भूतानां अग्न्यादीनाद्ुह्ेखमं, वेन 
अन्तयेजनार्थोपपादनम् ॥ 
धममेमीमांसा ॥ 
धमेखरूपम्- यज्ञो बाह्य! एकदे श्षीयः, गीतोक्तरक्षणो यागः सावेलौकिकः ॥ 
गीतोषदेशारप्राक् परं च प्रमाणग्रन्येभ्यः यागस्य रहस्याथेपरलं उपपादितम् ॥ 
“पूवैतन्नविद् दरकष्ममिचारतिवादवैदग्ध्यं सवेपण्डितमण्डलीसम्मानितमिवि 
नास्ुक्तिः” इति प्रारभ्य "वरः प्रावाहणिः" इत्यादो मीमांसकः गौणब्रश्या- 
भ्रयणं साष्वपि, तेषां ब्रह्माण्डनिमाणप्रायेण प्रयासेन "पवेतो रन्धि 
मूषको न्धः, इति लोकोक्तर्निदशेनभूतं अस्यमरसं वा फलं सम्पादितमिति 
निरूपणम् ॥ 

मनः, तत्खरूपं, तत्प्रतिपादितो बिषयः, ततप्रयोजनानि- वदुत्पश्यनुत्ि- 
विचार !- बेदख नियव-टृतङवयोर्विरोधपरिदारः, पातञ्जलमह भाष्यपङ्कयथे- 
रिमशेः ॥ 
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तपस क्रते दुरबगादो मश्र इति प्रमाणपूवेकं उपपादनम् । निरुक्तबहेवता- 
काराणां वचनोदाहरणम् । भद्धया न्ञानपूर्वकमनुष्ठितयेव कमणः फलम् + 
नान्पथेत्युपपादनम् ॥ 

बाद्यपक्षे, उच्यावचैरमिप्रायैःक्रषीणां मन्रृ्टयो मवन्तीत्युक्तियुक्ताऽपि, नेव 
अन्तरथबाधिका मवतीति प्रतिपादनम् ॥ 
ऋचः प्रमाणं वेदरहस्यनिषये- 

तपोनिष्ठानां ऋषीणां देवताभिः सह व्यवहारे तदथेप्रकाश्ने च रहयभाष- 
व्यवस्थापितेति, निर्णयाय मन्ररष्टिष्वेव प्रमाणं द्रष्टव्यं इति प्रारभ्य ऋगेद्- 
संहितायां रहस्यपदाथंग्रसक्तिपरीक्षापुरस्सरं “निण्य पद्ाथंप्रतिपादनम् ॥ 
सर्वाणि निण्यपदभ्रयोगखयलानि परीक्ष्य क्रचायुदाहरणेन बेदभाषायां "निण्यं" 

रहस्यं प्रतिपादितम् । गुहा, अपीच्यं, प्रतीच्य इत्यादीनि रदस्यपदाथतेन 
सतोत्रपयायनामपद विशेषणतया प्रयुक्तानीति मन्रोदाहरणपूवकं प्रददितम् ॥ 

केनोपायेन रहस्यमाच्छादितमिति प्रशनञ्ुत्थाप्य, बाद्याभ्यन्तराथेदयवता 
शब्देन घृतादिना, सङ्खं तरूपेण गबाश्वादिना चेति निरूपणम् ॥ 

ऋत-केतु-कतु-घृतादिषदानां अथनिणेयः एकरीदया सेत्र तेषां अथावगति; 
गूढाथेपकषाजुसारख सौरम्यमावहतीति प्रतिपादनम् ॥ 
वेदे सङ्खेतरूपाणां प्रयोगस्य निदानविचारपूर्वकं सङ्खताथं-समालम्बः वेद. 
गुपनाथेसिद्धान्त इति प्रतिपादनम् ॥ 
मैकविधानां सङ्खेतानां खरूपोष्टेखनम् ॥ 

ततीयः खण्डः (पुट ५२६७) 

बसिघ्र-वामदेवादीनां मन्रदृष्टय एव वेदगूढाथेसिद्धान्तख प्रधानं प्रमाणमिति 
द्वितीये खण्डे निरूपितम् । मन्रवर्णेभ्योऽन्यत्र बेदगूढाथसिद्धान्तं बचयन्ति 
्रोद्धङयन्ति बा प्रमाणानि प्रदर्धितानि । तत्र प्रथमं वैदिकपदानां यौगिकं 
प्रतिपादयतो यास्कस्य षि-मन्र-देवतादीन्यधिकृलाभिप्राया उपन्यस्ताः ॥ 
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गौणवर्याश्रयणमवश्यमिति यास्कीयाश्चयसख विचारः, तत्फठं च । दुरूदो 
१९ € न ¢ © ् वेदाथेबोधः तथा दैवतनिणेयश्रेति तदीयमतम्, तस विमश्ेः । वेदाथे- 
निणयोपयोगाय तदानींतनपक्षान्तरीयतादोदादहरणेन बदरपकारो मध्राथ- 
व्याहार आमीदेकदेति कथनम् ॥ 

मच्राथेदुरूहवप्रतिषादनाय यास्कोदाहूतक्रग््यम् । तख व्याख्यानम् । 
तेन त्रिविधं वेदाथेपरिज्ञानं यास्काभिमतमित्युपपादनम् ॥ 

उपदन साक्षात्ृतधर्मांण ऋषयोऽवरेभ्यः पुरा मन्रान् सम्प्रादुरिति 
यास्कोक्तिनिरीक्षणम् । स्थूलम्थं व्याचक्षाणोऽपि यास्को मश्राथेबिचारे 
अध्यात्मपक्षपारम्यमम्युपगच्छतीत्युपपादनम् ॥ 

नासौ सतृणास्यवहारी नवा विषृह्ुल इति यास्कमपिङृलय निरूप्य, 
वेदे रहस्यमस्तीति तस्यापरीन्मतिरिति प्रतिपादनम् ॥ 

पश्चजनचर्चायां बृहदेवताश्छोकोदाहरणेन निरुक्तकारवद् बृहदेवताऽपि 
अध्यात्मादिरहस्यमस्ि वद् हत्याहेति कथनम् ॥ 

ब्राह्मणान्यपि "यजमानो वै यूपः इल्यादिवाक्येः यज्ञस्य सङ्केतरूपतां प्रति- 
पादयन्तीति सारयिवा, रेतरेय-श॒तपथन्राह्मणवाक्योदाहरणेन कमेकाण्ड- 
ग्रन्थेष्षपि वेदरहस्यप्रतिपत्तिरसन्दिग्धति खमतद्दीकरणम् । उपनिषत्सु 
(तदचाऽभ्युक्तम्', इत्यादिवाक्यस्य तात्पये विचारः । कचिन्म्रवणेमूल- 
कानि उपनिषद्वाक्यानीति प्रतिपादनाय निदनं दत्तम् ॥ 

(हिरण्मयेन पात्रेण! इदयादीश्चावास्योपनिषत्पङ्कीनां “ऋतेन ऋतम पिहितम्" 
इति पश्चममण्डलीय-मबरदषेश्च समानोऽथ इति व्याख्यानपूवंकं उप- 
पादनम् । इतश्च बेदे रहस्यमस्तीति निरूपितम् ॥ 

महामारतमपि बेदगुप्ताथे-सङ्केतरहस्यमतं प्रोद्रलयतीति प्रमाणं दत्तम् ॥ 

सायणमाष्यात् प्रागपि आचाय॑श्रीमदानन्दतीर्थीयं षलारिश्त्मक्तमाष्यं 
परमपुरुषाथेभूतविष्णुपदप्रापिरूपबेदग्रयोजन प्रतिपादकं आसीदित्युषन्यस्तम्। 
"द्विविधा हयप्यादिश्न्दाः' इ्तयारम्य मन्राथमञ्जरीवाक्यान्युदाहय श्रीमव्- 
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राषवेन्द्रखामिनां “अगनिमीरे" बक्तव्याख्यानं प्रकारोपप्रदश्ेनाय दचम् ॥ 
बैदिकस्षमयधर्मादिविषयेषु पाश्चालयानां मतमेदानुपन्यस असाकष्ुपादर्य 

सारधुक्तवा, (तपसा पारमीखप्षितम्यम्' इत्युपसंहारः ॥ 

चतुर्थः खण्डः (पुट ६७-८३) 

देवतामीमांसा- तत्र पाश्रायविदुषां प्राच्यविदुषां गूढाथेषिद्धान्विनां 
मतविवेकः । अन्तर्बहिश्च दवानामधिकारं पर्यतो गृूढाथंसिद्धान्तख 
अर्थाविष्कारनये सवत्र अन्तरथस्य प्राधान्यं प्रतिपाद्य, चेतना एव देवां 
न जडा इति बहुदैवतमखरवर्णोदादरणेन निरूपणम् । स्पूलाथपशषे पर्य- 
वसन्नोऽर्थः सवत्र नोपपद्यत इति निरूपणाय सौरमच्राथेनिचारः ॥ 

रेन्द्रमच्रोदाहरणम् ॥ 
मरुतः सोमं चाधिह्ृत्य अन्तरर्थोपपत्तिः, बाद्याथांसङ्गविश्च ॥ 
उषसमधिषृख विचारः । एकस्यैव परस्य देवस्य सव देवाः नामानि 
हत्यादि तच्छं बहुभ्यो मण्डलेभ्यो मच्रोदाहरणेन प्रतिपादितम् ॥ 

एकं सदेव सर्वेऽपि देवाः, येषामेकेोऽपि खसद्शं सादाय्यं विनियुज्य 
यजमानं तदेकं परं ञयोतिरपूृतं प्रापयतीति प्रतिपादनाय बहुदैवयमनब्रो- 
दाहरणम् । अथ देवानामेकमूललं एकात्मबं एकलक्ष्यवं चेति उपन्यस्य, 
तेषां एथक्लं नामतो व्यापारतो व्यक्तितशेति प्रतिपादनम् ॥ 

देवानां दहिजन्पवोपपादनम् ॥ 
अग्रिखरूपविचारः ॥ 

सप्तकपदाथेः, अप्रेष्येषदेशाः, 'गुहा हितः म्रवर्णोदाहरणेन वात्पर्य- 
कथनम् , मर्यष्वमलयेः, अग्रतः” मग्रोदाहरणेन सारांशकथनम्, अः 
हद यान्वर्निवासः- मश्नोदाहरणम् , पराश्चर-विश्वामित्र-वामदेवानां वाग्भिः 
प्रमाणीकरणम् ॥ 

अग्नेः सप्रकसम्बन्िवोपपादनम् ॥ 
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मनिः महाभारते, इत्युपपादनाय ऋक्संहितायां अद्भुतपदगप्रयोगसलानि 
परीक्ष्य, अभिरेवाद्धतो भेदे इति निरूपितम् ॥ 

प्रसक्तस्याम्रिखरूपविचारसख अनुप्रसत््या पौराणिकस्कन्दकथामूलपरीक्षणेन 
वेद भाषायाः सङ्केतरूपगूढाथलं ददतम् ॥ 
गृढाथेप्राधान्येऽपि कर्मोपयोगितया व्यवयितानां चां पदाथविचारे 
गवाश्चादीनि साङ्केतिकपदानि अपरिहार्ये अन्तरर्थानुसारि-तात्पयपरिग्रहे 
व्यवसायः कायं इत्युपपाद्य, अयं रदस्याथमिचारो जिज्ञाप्रनां कमेबदध- 
्रद्धानामप्युपकारकः खादित्याश्ंसयोपसंहारः ॥ 

५.९. 2... 





ग्वेदसंहिता 
पदपाटसहिता सभाष्या 

आदिमे श्चतर्चनां मण्डले चतुर्िश्चयुबाङाः । तत्र आदाुवाकत्रयसय अन्तिम 
द्वादशं घक्तमन्तरा वेश्वाभित्रो मधुच्छन्दा क्रषिः । द्वादशस्य क्तख तु मापुष्छन्दसो 
जेता । (अभनिमीर' इत्यारभ्य "गायन्ति जाः इयतः प्राक् छक्तनवके गायत्रीच्छन्दस्क, 
धषक्तत्रयात्मकख प्रथमानुवाकख आदिमं अस्ििदेवताकं अभिमीरे' इति नबचं धक्तम् । 
तत्र नवानामूचामिये प्रथमा मवति- 

ॐ अभिमींठे पुरोहितं य॒ज्ञस्य॑ देवमत्िजम् । होतारं रलधात॑मम् ॥१॥ 

अभ्रिं इषे पुरःऽहितं य॒ज्ञस्य॑ देवम् ऋतििजम् । होतारम् रलऽधातेमम् ॥ 
अश्च अभ्रिनामकं (देवं) इठे अध्येषणीयतेन स्तौमि । कीदशम ! 

पुरोहितं परस्तात् निहितं कायनिर्वाहाय, पूनः कीदशम् ! यज्ञस्य देवं ऋषिजं 
देवतासम्भावना्थं अनुष्टीयमानसख यामख निवैतेने यो देव एव क्रलिग्भूतः तम् । 
पुनश्च कीटशम्१! होतारम् ह्ातारं सामर्ध्यादेवानाम् । पनरपि कथंभूतम् 
रज्ञधातमम् रमणीयानां रतीनां अतिशयेन धारकम् ॥ 

अभ्रिपदं बहुधा नित्रैवते नैरुक्ताः । तेषां निवेचनानां परीकषणे स्पष्टमिदम- 
गम्यते, यत् जाक्षणवाक्यबलात्कयाचिद्धिया अभिखरूपमाकलय्य निवचनानि रिकव्पतो 
दत्तानीति । “स वा एषोऽग्रे देवतानामजायत तस्मादग्रि्नाम" इयादि त्राक्मणवाक्यानि 
अग्रणीः" इयादि निवेचनख मूलमिति श्षायते । वैयाकरणपक्षे अङ्गतेधोतोर्निम्पभे 
अग्रिपदम् । “अङ्गेनेरोपश्च' इत्युणादिसूत्र्दाहरन्वि । अङ्गति गच्छति उध्वै, हविः 
खं नेतुमिति वा व्युत्यत्तिमाचक्षते । प्राचीन-आये-माषाघ्चाखीयानां अग्न्यथकधातूनां 
परीश्षणे बरवदीक्निमद्रतिरवयवार्थो भवति । एवं च सङ्गच्छन्ते अभ्रिषरमप्रतिपादकाः 
शब्दा इति बोष्यमर् ॥ 
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ठे - स्तौमीति सायणः, याचामीति यास्कः । धातूनां बह्मथेते न विवादः । 
हरतिर्याच्जाकमा अभ्येषणाकमां पूजाकमां वेति यास्कः । अग्रिखरूप-तदधिकार-तनि- 
धोहपक्षया नध्येषृणाकरमेत्युपपन्नतमम् । अध्येषणा अधिका एषणा प्रेरणा भवति । 
पूज्यस्य परोदितस् अग्र्देवसख वा सत्कारपूवेकं कतेव्यविषेषेषु नियोजनं अध्येषणेवि 
उच्यते । इठे अध्येषे ॥ 

पुरोहितम्- यजनकमे-निवहाय यजमानस्य परस्तादग्रे निहितः अभिः । अतं 
एव ते ऋषिरन्त्यागे, यजमानो बहियगे अध्येषते । एवं चोपपद्यते रंरतिरध्येषणाथंः । 
पुरोहितम्- "पुर एनं दधतेः इत्याञ्नायथ सङ्गच्छते । “यज्ञस्य पुरोहितम्? होतारं देवम् 
प्रलिजम्" रत्नधातमम्" इति व्याख्यात॒णामन्वयः नावश्यकः न च समीचीन इवि 
द्रष्टव्यम् । पादश्च! अन्वयस्य सम्भवे सति, षादान्तरस्थपद्ः पादान्तरखपदानां 

योजना न क्रज्वी । तसखाद् "यज्ञख देवं विज" इति पादो व्याख्यातः ॥ 

होतारम्- खयं देव; सन् अन्यान् यज्ञे सथरुपसितान् कतुं आह्वयति । णं 
भाह्ानप्रभूरभिः ॥ 

रतधातमम्- रमेधातोः ओणादिक क्र-प्रत्ययान्तं रतपदमिति सर्वेषामभिमतम् । 
“रतं सुखं धत्त इति र्धा अतिशयेन रतरधास्तम्" इति मनब्राथेमञ्ञरीनिपैचनं अन्त- 
यांगपराणां नः सम्मतम् । अन्तयेजने प्रवृत्तस्य क्रषेयेजमानस्य अपाना फलभूताः 
रल्पदवाच्या या रतयः तासां धारकः प्रतिष्ठापकः अभ्रिरेव भवतीयन्तरथेः । बहि- 
यागात् नान्यदस्तीति वादिनां पक्षे, रतं धने यागफलभूतं गवाश्वादिकं तस्यातिश्ययेन 
दाता अग्निः त, इति ॥ 

हदं च चस्तात्पयं भवति- “यो यक्ख निर्वोदा अग्रणीः पुरोहितः, यथ काले 
कतैन्यस्य यज्ञस्य कर्ता कारयिता च कऋतिग्भूतो देवः, यो देवान् यज्ञे सन्निधापयितुं 
प्रमवन् तेषामाह्वाता, यः पुनयेजमाने प्रहरषातिश्चयानां आधायकः तमभ्नि अध्येषणीर्यं 
अभिकाहामिः इति ॥ 

अभिः प्रवैभि्रषिंभिरीख्यो नूतनैरुत । स देवां एह व॑क्षति ॥२॥ 
अशनिः पूरवैभिः ऋषिभिः ईड्य॑ः नूतनैः उत । सप्देवान् आ इह वक्षति ॥ 
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अभ्रिः पएरवाक्तः परोदितलादियोग्यताविचिष्टः देवः, पूर्वेभिः पुरातनैः 
क्षिभिः मशरद्रष्टुमिः मृग्वङ्गिरःप्रभृतिभिः ईड्यः स्तुयः पूज्यः अभिकाङ्कणीय 

शति यवत्, नूतनः उत नेः ऋषिभिरपि ईव्यः । सः य एवमीढ्य उक्तः स 

देवः देवान् इतरान् लन्द्रादीन् , इह असिन् यक्ष आवक्षति आवहति । इह 
असिन् जगतीति वा इति स्कन्दखामी । चुखानान् देवान् पृथिवीखथानमानयति पृथिवी- 
श्यानोऽभ्िरिति भावः । अन्तयेजने सुगमो भावः । अशक्यः कालनिणैयः पूर्षां 
अङ्किरःप्रभृतीनाम् । मधुच्छन्दा इव तत्समकालिकाः क्तत ऋषयोऽन्ये च आसन् 
इति गम्यते ' नूतनरुत' इत्युक्तेः । अतिचिरन्तना दृष्टफलका सूढमूला च अग्नरुपाल्तिः 
इत्या चारषलं च चोत्यते ॥ 

अभ्रिनां रयिमश्नवत् पोष॑मेव दिवे दिवे । यशसं वीरव॑त्तमम् ॥३॥ 
अभ्िना रयिम् अश्चवत् पोष॑म् एव दिवे दिवे । यशसं वीरवं॑त्ऽतमम् ॥ 

अभ्रिना देषेन निमित्तभूतेन रयिम् धनं किमप्यान्तरं न केवलं बाह्यं 
अश्नवत् प्रामोति यजमानः । कीदृशम् रयिम् १ दिवे दिवे अदुदिनं पोषमेव 
पोषोपेतमेव पूष्यमाणं न कदाऽपि क्षीयमाणम् । पुनः कीद्शम् १ यशसम् यशोयुक्तं 
बैमवसम्पननम् । वीरवत्तमम् अतिशयेन बीरबरोपेतं च रयि अश्नवदिति सम्बन्धः ॥ 

अत्र पोषश्ञन्दस् धजन्तज्ञाद्रयि विशेषणतेन न प्राघ्यमियेकेषामाक्षेपः । पोषं 
ष्टि रयिं (धनं) च "अश्नवत्" दइदयाहुः । एवं चेत् सथुचयाथकवकारोऽभ्याहार्यः; । 
“पोषमेव, इयत्र एवकारसख प्रयोजनं अरक्षितं ख्यात् । "पोष" “यश्चसं' इत्युभयमपि 
भलथलक्षणया रयिविशेषणमिति बोध्यम् । एतादृशः प्रयोगः साधारणो बेदे । 
वपुषामिदेकम्? (४. ७. ९. शवपुषामपश्यम्! (५. ९२. १.) श्यादिस्यठेषु वपुषां 
बपुष्मतां देवानां इति मखथेलक्षणया व्याचक्षते पदाथं व्याख्यातारः । साभ्वेतत् । 
शवमिहापि लक्षणाश्रयणं साघु । वभवयोतनाय “यश्चसं” इति रयिविशेषणम् । “अश्नवत् 
इति ठेटि रूपं, तसाष्ठोडथों वक्तव्य हइयेके नव्याः । लडथे एवोपपश्नतरः, पूर्वेषां 
भ्यार्यातुणाममिमतश्च ॥ 

पूर्वोक्तलणेन देवानामाहात्रा अग्निना तस्प्रस्ादमदिज्ना वैभवश्चासिनीं बीर्याति- 
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श्रयसम्पम्ां रयिपदवाच्यां अन्तस्समूद्धि प्राप्नोति यजमान इति भावः ॥ 

अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरक्षिं । स इदेवेषुं गच्छति ॥४॥ 

अग्न यं यज्ञं अध्वरम् वित॑: परिऽभूः असिं । सः इत् देवेषु गच्छति ॥ 
अघने सं यं अध्वरं अध्वगमनशीलं यज्ञं यागं विश्वतः सवतः परिभूः 

परिषट्य मवन् असि स इत् स एव यज्ञः देवेषु देवानां मध्ये गच्छति गन्त्यं 

व्यानम् ॥ 

अध्वरो ्िसारहित इति कमेपराणां ष्याख्यासरणिः । नन िंसयात्स्भूतानि' इवि 
धमेशाख्चस अपवादः पश्वालम्भो यज्ञे । ततोऽत्र ईिसा न दोषायेतस्युपपादयितुं न तो 
रिसा असिभिति अध्वरपदं निष्पादयन्ति बद्यार्थपक्षीयाः । यज्ञः पुरुषाकारतवया वण्यते 
बेदे । सवच द्रव्यलयागापरपर्यायः सवंखापंणरूपो यजमानखान्तरारिभूय प्रतिष्ठ 
ऊर्वं खर्लोक प्रति देवानधिगन्तुम् । तसात् स प्रयाणे करोति, अष्वानं राति ददाति 
यजमानसोष्वगदै । तथातरिधसख यक्ख यात्रायां सर्वतः पापेभ्यो राक्षसादिभ्यो रक्षणं 
अग्नेरेव सम्भनति । तस्माद् यो यज्ञोऽभ्निना परिरक्षितः स एव देवान् प्रामोतीत्युक्तम् ॥ 

अनर्हता कविक्रतुः सलयश्ित्रश्रवस्तमः । देवो देवेभिरागमत् ॥५ 

अभिः होता कविऽतुः सयः चित्र्वःऽतमः। देवः देषेभिः आ गमत् ॥ 

अभ्रिः खयं देवः देवेभिः अन्येदेवेः सह आगमत् गच्छतु । अभेः 

चलारि विशेषणानि । होता आद्धाता देवानाम्, कविक्रतुः कविर्भेधाविनाम , 

क्रान्तदर्शी अतीन्द्ियाथेदरशी कविरिति वेदे । एवमेव सायणम्याख्या बहुत्र । क्रतु 
रज्ञा कमे घा यथासन्दभं व्याख्यायते कमैटैः । कर्मकरणसामथ्यैवत् अध्यवसायात्मकं 
प्राज्ञं बरं निष्प्रकम्पसङ्कल्पो वा फरतुरिति ज्ञेयम् । एवं कविक्रतुः अतीन्द्रियाथदरशी 
प्राजञसङ्करप इच्छाबरं वेति वेधम् । सत्यः दशने प्राह्ञकमेणि खरूपतोऽपि सत्यः 
अनृतेरभिषातः सम्प वा नास्त्यख, अतो न व्यभिचरति दशनादिकरव्येषु । 
चिच्श्चतम्तमः धव हति कीर्तिनाम. तथा बाह्याथपे ग्रहणं नापराध । श्रवा 
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अवण धरुतिशब्दाः मृणोतेरनिष्पश्ञाः समानमेवार्भं स्मारयन्ति । स्वतः श्रूयमाणलादेबं 
-अवः कीर्तिरुच्यते । तस्मादत्र चित्रं अद्धते तिविधं चायनीये वा, श्रवः श्रवणं असख 
-अमेरतिश्षयेनास्तीति पदार्थः । अतीन्द्रियाथविचित्रश्रवणशशषारी भगवानभनिः खयं श्रुति- 
-मान् उपासकं अद्धूताः श्रुतीः श्रावयितुं प्रठरिति बोध्यम् ॥ 

इति प्रथमस्य प्रथमे व्रथमो वगः 

यदङ्ग दाशुषे त्वमच्ने भदरं करिष्यसि । तचवेत्तत्सव्यमंद्भिरः ॥६॥ 

यत् अङ्ग दाशुष तं अरं भद्रं करिष्यसि । तव॑ इत् तत् सयं अङ्धिरः ॥ 
अभ! अभ्रे देअर दाशुषे दत्तवते यजमानाय त्वं यद् भ्र 

कत्याणं करिष्यसि तवेत् तवैत्र तत् सयं हे अद्भिः एतन्नामक अरे ॥ 

अत्रायं सायणीयोऽभिप्रायो मवति, दविदेत्तवते यजमानाय पशुप्रजादिस्पं धनं 
अभ्निदेदाति । तदेष कल्याणे मद्रशब्देनोक्तम् । तथा रग्धेन धनेन साधनेन पुनर्वि 
यजते यजमानः । तसादप्रेरव तत् तवेत्तत्" । सत्यं न विसंवादोऽत्र । रमणीयार्थेऽ 
सिन् मन्त्रे अपरैः सयं किममि खच्छगरुक्तं रक्ष्यते, व्याख्यातृभिमेहाननयेः कृतः । 
श्दाद्ुषे" दत्तवते "यद्भद्रं करिष्यसिः 'तत्षलयं' तवैव (तवेत्" इति साधीयान् ऋङ् 
अन्वयः । तहिं अयमाशयः! । अभरिना यजमानाय करिष्यमाणं भद्र अग्नेरेव सयम् । 
रि तद्भद्र यदग्रे सत्य उच्यते! प्रजाः पशवो वित्तं गृहा इतीदं सवे भद्रमिति ब्राह्मण- 
वाक्यवलेन प्रतिपादयन्ति । भवतु प्रजापश्वादि कटयाणम् । मास्तु विवादः ) 

ऋगेदे मद्रपदं सलयसम्बन्धि किमपि बिशिष्टं कट्याणं योतयतीति न संशयः । 
(विश्वानि देष सवितदुरितानि परा सुब । यद्भद्रं तन्न असुर ॥' "रा दुष्वप्न्यं सुव! 
(५. ८२. ५, ५) इलयादो दुःष्वप्न्यदुरितप्रतिदन्दिवेन भद्रपदं प्रयुज्यते । अनृतज्ञान- 
लन्यदुगेतानामन्तकं भद्रपद्वायच्यं करयाणमेव अमेः सलयमिति तात्पयंपरिप्रदे, पूव्यां 
च्रचि अग्नेः सयविशेषणं, अत्र तथाविधं मदर अग्रेरेष सलं इति प्रतिपादनं च उष- 
पेते । तसखाश्ेह कस्याणसामान्यं पिवकितम् । अनृतप्रज्ञापरिपन्थिकल्याणं सर्य 
अभररेष तं खभावो वेति बोध्यम् । स्था मद्रपदं अश्चुभ-अनृतज्ञानजन्य-दुरिव- 
श्रतिढन्दिवेन प्रयुज्यते बेदे । दुःखम्रघरप्क्ताच इदमवगम्यते, यत्र पापदेवताया 
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निक्रतेर्विरोधितया “भद्रं बरं वृणते" (१०. १९४.) इयादि मीयते । ये भद्रं दूषयन्ति ते 
निक्रतेरन्तिके किप्यन्त इयथेको मनच्रश्च अन्यत्र श्रुयते- धे बा मद्रं दृषयन्ति 
धामभिः । अहये तान् प्रददातु सोमः आ वा दधातु निक्रैतेरुपखे ॥” (५. १०४. ९.) 
अपि च, अग्नेः खावासभूत-क्रतपदवाच्यसख बृहतः सत्यस्य विशेषणतया, मनसः क्तो 
श्राप्यवेन च "मद्रः कीयते । (मद्रं मनः कृणुष्व (७. १९. २०) म्मद्र नो अपि 
शातय मनो दक्षपुतक्रतुम्" (१०. २५. १) (आ भद्दिष्टख सुमतिं चिकिद्वि बृहत्ते अग्र 
महि शम भद्रम् (५. १. १०. हट्येवंजातीयको मच्रव्णः कटयाणपर्यायवेऽपि भद्रख 
्ैरिश्यं चोतयतीत्यवधायेम् । आङ्किरपतख कुत्सख मन्रदृ्टिरपि "यदङ्ग दाश्षे' इसा 
क्रचोऽसमाभिरुक्तमथ ददीकरोति । सेयं मवति- (तत्ते भद्र बत्समिद्धः खे दमे सोमा- 
हता जरसे मृकयत्तमः । दधाति रलं द्रविण च दाश्चुषेऽप्रे सख्ये मारिषामा वयं तव' 
(१. ९४. १४.) । पुरस्तात् "राजन्तं" इति मन्रख अथाव गाहने सरणीयेयं कुत्सस् ऋक् ॥ 

उप॑ त्वाम्े दिवे दिवे दोषावस्ता्धंया वयम् । नमो भरन्त एम॑सि ॥७॥ 

उप त्वा अश्च दिवेऽदिवे दोषाऽ्रस्तः पिया वयम् । नम॑ः भर॑न्तः 
आ इमसि ॥ 

हे अभ्रे त्वा वां दिवे दिवे प्रयदं दोषावस्तः नक्त-दिवं वयं 
धिया धारणसमथेया बुद्धा नमः प्रणति भरन्तः बिभ्रतः सन्तः उपेमसि 

इपगच्छामः उपासह इयथः । अत्रैके दोषावस्ता' रात्रेराच्छादकः खप्रकाशेन अभिः, 

वख सम्बोधनं “दोषावस्तः' इत्याहुः । वस्तुतस्तु दोषा रात्रिवाची तेन तमो रक्ष्यते, 

बस्तः दिनवाची तेन प्रकाश्चो लक्ष्यते । तमसि प्रकश्चे षा सर्वाखवयासु प्रयहमविरतं 

लद्रुपासमह इति मावः । (एवं नमो मरन्तो बयम्" इत्युपपद्यते । प्रणतिभारधारण- 

क्षामथ्यं धियो वतेते । तस्माद्धयानद्दा धीरेवात्र साधनं अनुदिनमविच्छेदं अन्तःप्रकाशे 
भप्रकाश्च वा सवासु दश्चाश्ठग््युपात्तेरिति बोध्यम् ॥ 

राजन्तमध्वराण गोपामृतस्य दीदिविम् । वर्धमानं खे दमे ॥< 

राजन्तम् अध्वराणां गोपाम् ऋतस्य दीदिविम् । वमानम् खे दमे ॥ 
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पतेमश्रे अग्रे वां उपेम त्युक्तम् । अत्र कीदशं वामिति पादत्रयखविरेषण- 
त्रयेणाह- अध्वराणाम राजन्तम् अष्वरपदवाच्यानां यज्ञानां इेशानम् 1 

श्रतस्य दीदिविम् गोपाम् ससख दीप्यमानं रक्षकम् । खे दमे वधंमानम् 
खीये गृहे इृदिमामुबन्तम् ॥ 

पादशोऽन्वयसम्भे "अध्वराणां गोपाम् इति योजना न युक्ता । 'क्रतखं 
गोपाः सच दीदितिः', खे दमे वधते, इयस्य तात्मयं पयोलोचनीयम् । अत्रक 
क्ते सयः" (तवेत् तन् सयम” इति द्िरपरेः मखयधपें प्रतिपादितम् । अस्यामृखि 
सलयस् रक्षिता इति तस्य खगृहे वधनमिति चोच्यते । रि अग्नेः खीयं गदं मवितुमदहति 
सयादन्यत्र १ 'सयं क्रतं बृहत्" एव अग्नरावासगृहं भवति । तच्च सयं परं धमं 
यजमानेन प्राप्यं, यज्ञस्तत्र साधनम् 1 निर्वोदा तु कविक्रतुः (सयः, सत्यधर्मा 
सलयरक्षकः सलयावाप्तभू! अग्निरेष भवति । "यजानो मित्रावरुणा यजा देवान् क्रत 

शत् । अमे यक्षि खं दमम् ॥ (1. ०५. ५.) ऋषिगोतमो राहूगणः अभि प्राथयते- 
“अस्मदथं भित्रावरुणो यज, अन्यान् देवान् यज, ऋतं बृहत् खं दमं यज' इति । 
अनयचां स्पष्टं भवति न केवलममरेयंजमानार्थं यज्ञनिबीहिवं, फ तु “ऋतं बृहत्" अभेः 
स्वीयं गृहं, तदेव परमं यष्टव्यमिति च । "गोपा रतश दीदिहि खे दमे (३. १०. २.) 
इलयत्रापि श्रुयते ॥ 

कमेपरव्याख्यानेन कदर्थौकृतो गम्भीरार्थोऽये मब्ः । यत्ञशारां अपरैः खं 
दमं आहुः । तत्र हविर्भोजनेन "वधमान" अररिं सायं प्रातरुपासतेऽभ्निहोत्रिणः! 

स न॑ः पितेव॑ सुनवेऽमने सूपायनो भ॑व॒ । सच॑खा नः खस्तये ॥९॥ 
सः न॒ः पिताऽइव सुनवं अघन सुऽडपायनः भव । सच॑ख नः खस्तयें ॥ 

अग्ने सत्वं सूनवे पूत्राय पितेव जनक इव नः अस्माकं सूपायनः 
-प्ुखेन उपायनं समीपगमनं यस्य सः सुप्रापो भव । नः असान् खस्तये कल्या- 

णाय सचस तेवख, अस्मासु सक्तो भव, असापु समवेतो भवेति यावत् ॥ 

व्याख्यातं मापुच्छन्दसमागरेयं क्तम् । दाशतय्यां अत्र प्रथमक्त एव बेद्रहर्खं 
ड च 9 @ ९ प्रद् किञ्चिदिस्पष्टं योतितम् । तथा व्याख्याने यावदपेक्षं सद्वुंपतो मन्रपरमाथेपद्तिः प्रद्- 
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विता, यद्यपि याक्ञिकपक्षानुसारेण घक्तेऽसिन् कासाश्विदटचां यथाकथश्चिदथोविष्कारः 
ह्कयो भवति, तथाऽपि न सर्वत्र ऋलुमेवति पन्थाः कमेपरतया व्याख्यानाय । 
८कनिक्रतुः' (सत्यः "चित्रश्रवस्तमः' “भिया नमो भरन्तः खे द्मे (ऋते बृहति) 

अपमानम् इयादिखलेषु महता डेशेन जघन्योऽथेः सम्पादितः कमेठन्याख्याने । 
“यदङ्ग दाश्षे" इति मन्रसय व्याख्याने साधितस्य तात्पयखोपहसनीयता परां काष्ठां 
शता । ऋज्वथंस्तु, 'खात्मीयं खात्मानमेब वा योऽप्रयेऽपेयति, तसे अनृतज्ञानतजन्य- 
हुखान्तकरं भद्रपदवाच्यं कल्याणं करोयमनः । यदिदं भद्रं तत् सत्ये अभरिनिष्ठमेव' इति ॥ 

एवं ऋजुना बेद्रहसगुदधाटयता द्वारेण एक्तमन्रार्थोपपत्तिद्रष्टभ्या । देवोऽप्निरेष 
धुरोहित ऋलिगभूतश्च यजमानसख यज्ञनिर्वाहायमष्येष्यते प्रथमे मने । सा च्नेर्येषणा- 
हृपोपास्तिने नूतना मधुच्छन्द साऽवलम्बिता, फं तु बहोः कालादपिपरम्परागता, यया 
देवानां प्रभुखोऽभिरितरान् देवानावदहति इति दितीये प्रतिपादितम् । अभेः प्रसादाष्टन्धा 
षम्पद् न लौकिकीव क्षयमयाभिमृष्टा, कि तु उत्तरोत्तरामिबृद्धिशारिनी इति वतीये । 
न केवरं असहायेन पुरुषकारेण साधितो यज्ञो देषान् गच्छति, कितु अग्निना सवेथा 
धपिभ्यो रक्षोभ्योऽमिरक्षितं यञजनमेवर देवान् प्रामोतीति चतुर्थे । टृष्टिश्रुतिसम्पन्नः 
श्रा्नटटसङ्ल्योऽग्निर्देवानां सहाय इति पश्चमे । अनृतपरिपन्थि-सत्यज्ञानातमक-मद्रप्रदवं 
कग्रस्तच्वं इति षष्ठे । प्रलयं सर्वाखवसासु भ्यानदृटाः प्रणतिभरोपता ऋषयोऽभ्निप्रुपासत 
इति सप्तमे । तयागः कतं (सत्यं ब्रहत्) खीयं धाम, स यजमानाय तत्र बथेते । तद् 
इक्षतीति अष्टमे । एवंविधमभि साक्षात्कृतं साक्षात्तु बा महता विस्रम्भेण ऋषिः 
‹।पिता तजुजन्मनीव सक्तः सन् नः सुगमो भव'› इति प्राथेनां करोति नवमे ॥ 

नेतादशोऽमिषेहिः सङ्खेतमात्रवयाऽवसितो याक्ञिको भवितुमहेति । न वा केवलं 
भौतिकरतेजस्तन्मात्राधिदेवतम् । किं तु अस्माभिः प्रदर्वितप्रभावः क्तप्रतिपादितलक्षणः 
षय एवायं भगवान् मद्रात्मा नः कविक्रतुः दडितोऽसिन् प्रथमे घ्रक्ते 1 तदिदं 
बेद्रहस्यरप्ाखादरसनाभूतं आत्रेयं, यतश्वदं दक्तसदस्तराधिकमेदपाटप्रत्यान्नायन्नेन रघु- 
अह्ययत्त इति प्रतिपिपादयिषया "" अभ्रिमीरे' जपेत् क्तं पापमनं श्रीकरं च यत् । पारा- 
भणफ़लं तस्य वेदानां चेव सवशः” इटयाहुः पूर्वे । अग्निष्टोम इति विख्याते सोभयागे 
भ्रातरनुवाके सोमामिष्बात् प्रागिदं होत्रा $खते ॥ 

इति प्रथमस्य प्रथमे द्वितीयो वगैः 

इति प्रथमं घ्क्तम् 
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अथ द्वितीयं सूक्तम् 
अथ प्रथमानुवाकख द्वितीयं क्तं नवचं ठचत्रयात्मकं भवति । द्वादश्चच वतीयं 

क्तम् , तत्र चलारस्तृचाः । इदं तचसप्रकं प्रउगाख्यं शसं प्रातःसवने होत्रा वैश्व- 
देवग्रहणादृष्वे शंसनीयम् । अत्र प्रथमस्य ठृचख वायुर्देवता, द्वितीयख इन्द्रो वायुश्च, 
इृतीयस्य मित्रो वरुणश्च मवन्ति ॥ 

वायव्ये तृच प्रथमामचमाद- 

वायवायाहि द्दतेमे सोमा अरङ्कृताः । तेषो पाहि श्रुधी हवम् ॥१॥ 
वायो इति आ याहि ददेत इमे सोमाः अर॑मरऽक्ृताः । तेषौ पाहि 
शरुधि हवम् ॥ 

वायो जगस्राण, दशत दशनीय, आयाहि आगच्छ । इमे 
(असाभि्निवेदिका) सोमाः निष्पीडिताः सोमसवा! अरङ्कताः अलङ्कताः सम्यक् 

साधिताः सिद्धा इति यावद् । तेषां तान् (दितीयार्थे पष्ठी) पाहि पिब । हवं 

हानं अस्मदाह्वानं श्रुधि भरण ॥ 

सुबोधा अत्र पदाथाः । अरङ्कताः, पर्याप्यर्थो मूषणार्थो वा अलं-शब्द्ः 
संस्कृता इति तात्परयम् । अ्निस्तवनात्परं वायुं प्राथेयते सोमपानाय । वायुश्च जगत्- 
भ्राणः, अत एव शारीरः प्राणोऽपि भवन् बिभर्ति नाडीचक्रन्यवयाम् । तसादाधारोऽ 
यं मानवे मनोमयव्यापारख ` । तर्हि कोऽसौ सोमः यस्याभिषवानां पानाय बायुरा- 
हृयते १ ब्रूमः । कतचित्पदवाच्य-सलयज्ञान रुवः ्षरन् यो दिव्यः सदानन्द्रपो मनो- 
मयथुवि प्रवहति, स हि सोमपदवाच्यो बेदे व्यवहियते । रताविश्चेषः सोमस्तु बाह्यः 
सङ्केतो याज्ञे कमणि । परस्ताद् अस्थ ठचस्य व्याख्यानान्ते तवमिद प्रपश्चयिष्यते ॥ 

द्वितीयागचमाह- 

वायं उक्येभिंजैरन्ते त्वामच्छा जरितारः । सुतसोमा अहविंदः ॥२॥ 
वायो इतिं उक्थेभिः जरन्ते त्वाम् अच्छं जरितारः सुतऽसोमाः 

अहःऽविदः ॥ 
15 
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वायो प्राणदेब, त्वां अच्छ बां अभिरक्य जरितारः स्तोतारः [बत्कामाः] 
उक्थेभिः सतोत्रवनेः [ लदाविष्कारकेः ] जरन्ते स्तुब्रन्ति । कीष्छासे१ सुत- 

सोमाः सोमामिषवं कृतवन्तः, पुनः कीदशाः † अहविंदः अदश्शम्दलकिवं प्रकाशं 

विदितवन्तो दृष्टवन्त हदय्थ॑ः ॥ 

अत्रेदमवधेयम् । यद्यपि रेभः कारुजेरिता' श्यादीनि स्तोठनामानि एडितानि 
निषण्टौ, तथाऽपि एकेकमपि स्तोतु: किमपि वेशिष्यं धोतेयति । वेदे जारशषम्द श्व 
जरिवृपदमपि गूढ प्रमाणं गमयति, अते एव स्तोतारः बत्कामा इति व्याख्यातम् | 
एवं पेदे वाचः सजेनसामभ्यं आविष्कारकतं बा प्रसिद्धम् । अत एव वचेर्निष्पञ्नखं 
(उक्थ! शब्दस्य, लदाविष्कारफेः सतोत्रवचनेः इति व्याख्यानं उपपन्नम् ॥ 

तृतीयामृचमाह- 

वायो तवं प्रपरञ्चती धेनां जिगाति दाशुष । उरूची सोम॑पीतये ॥२॥ 

वायो इतिं तवं प्रपृञ्चती भेन। जिगाति दाशुषे उरूची सोमऽपीतये ॥ 
वायो! श्रपृश्वती प्रकर्वेण सम्पके कुवेती (प्रथित्रीयथंः) तव येना वागुष- 

लक्षिता रसनाधारा सोमपीतये सोमपानाय उरूची (सती) विस्तारं प्रामवन्ती 

दाशुषे यजमानाय जिगाति गच्छति वहतीत्यथः ॥ 

थना वाङ्नामसु परितम् । तथा सवत्र श्रक्चु सायणीयं व्याख्यानम् । घनां 
“धारा” इति सवेत्रासाभि्व्यारूयायते । अत्रेदं कारणं मवति । प्रायश छग्बेदे नधः 
धेनव इति कचिदुपमया विद मेदाभ्यवसायेन वण्यते । तत्र प्रीणनं पोषणं वा साष- 
म्यं मयति । अत एव सायणः धेना प्रीणयित्री वाक् इति कचित्, प्रीणयित्री नदी 
इति कचित्, प्रीणयिश्री योषिद् ह्यन्यत्र ष्याष्टे । यथा पयखिन्यो धेनवः प्रीण- 
यित्यो नद्यः भवन्ति, तथा भेनाऽपिप्रीणयित्री धारा भवति । बाचो धारारूपलं 
सायणव्याख्यायामष्यङ्गीडतं भवति । “एकं गमे दधिरे सम बाणीः' (१-१९-९. (सप्त 
वाणीः नयः इत्याह । पागवादहिनी सरश्वती प्रथिता वेदे । 'सरखती देवताश्पेण 
नदीरूपेण च वतेते, देवतारूपा स्तुता । अधुनाऽनया नदीरूपां स्तौतिः इति यं श्ष्म मिः" 
(९-९१-२) इति मश्रव्याख्यानारम्भे सरखलत्या द्विरूपलकल्पनया सायणीयः इष; 
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कपटो भवति । एवमेव ठतीयपक्ते "महो अणेः' इति अन्तिमो व्याख्यानेऽपि । 
तदिह दाक्पर्यायलेन निषण्ड्पटितमपि षेनापदं धाराज्गं न जहातीति बोष्यमर् ॥ 

'सम्यङ्श्ववन्ति सरितो न भना” (४. ५८. 8.) , "ग्य धारा असुजद् वि धेनाः” 
(९. १. ९.) इत्यादिषु खलेषु बिश्पष्टा भवेदसदुक्ता युक्तिः । तर्हि षना धारेयेवालं 
स्यात् , ङतो “वागुपलक्षितरसनाषारा" इत्युक्तमिति चेत्, ब्रमः । अखाख्रवि बायोः 
धारा सोमपानाय यजमानङृते बहतीत्युक्तम् । वाचा (वचनेन) पानखासम्भबात् 
हक्षणाभ्यणेन रसनामयब्विशिष्टधारा प्रोक्ता । वखाद्विवरणार्थोऽयं न केवलपदाषेः 
धेनापदस्य । प्रीणयित्री पोषरयित्रीति वा केवलावयवाथंः । साधारा चेत् सङ्गच्छते, 
धारकलात् । एं हि उकूचीति विश्चेषणं उपपद्यते । सोभरक्षादानाय सङ्खाचं उज्त्िला 
विपुला भवति धारा । प्रणृश्चतीति षेनाविशेषणमप्युपपभ्म् । अभिषुते सोमे द्तरि 
यजमाने च धारायाः सम्पकप्रकरषं उक्तः । वायोः प्राणदेबसख धारा यजमाने सर्वास 
स्पश्च विदधती, अत एव खयं पूरयित्री यथेष्टं सोमाभमिषवं ग्रहीतुं भ्रमवति ॥ 

अत्र बाह्याथेपरा एवमाहूः- हे यजमान ! बया दत्तं सोमं पास्यामि' इति बायुः 
ब्रत शति । एवं धेना वाक् इति युख्याथंपरिग्रहः सायणीयः । तदनुसारेण वागि 
शेषणद्रयं व्याख्यातम् । श्रण्ृश्वती" वाक् सोमगुणवणेनपरा किर । (उरूची बाक् तु 
बहून् यजमानान् वणैयितुं गच्छतीति बाहुः । स्कन्दखामी तु धेनापदस्य भ्ख्याथं 
बाधात् वाचा लक्षिता जिह्वेति अघ्रुवन्नपि “धेना! “जिह्वाः श्याह ॥ 

अन्तरथेपरेऽसिन् व्याख्याने लिदं विचारयितब्यमरू- कोऽसौ षोमः! यस्याभिषु- 
तस खीकाराय वायुः सम्प्रर्थितः खीयां धारां विवृतां ङवन् यजमानाथं गच्छति । 

क्रतचिद्धुवः पवमानो रसापरपर्याय आनन्दो मनोमयं क्षेत्रं आविश्य प्रवहतीयबोचाम 
पूषेम् । कथं तर्हि तादृशे सोमं यजमानः सुयुते, बायवेऽपयितुं वा प्रवति १ तथ्यमेब 
श्वं यत् सोम ऊष विश्वातीत-सयविदानन्दरसः खयप्रङाश्ो मनोमय धुबमवेदीये 
प्राधान्येन मनोमयधामाधिराजयेन्द्राय क्षरतीति । “अपाम सोमे भमूता अभूम" ^रपो 
बे सः' रो द्ेवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश्च आनन्दो न खात्" इटयादिवाक्येः 
प्रतिपादितः सोभ एव अभ्यण्डमधिपिण्डं च बहुसोपानपदे विश्वसर्भ उपाभ्यनुरोषेन 
परामोलावि्माविम् । त्था दिव्यं सदयं ज्योतिरिदापि तमसि पार्थिवे लोके सेतर 
निलीनं सत् परिणामव्रशचात् कचिद् व्यक्तं भवति, तथा सोमोऽपि सवेत्र निगूढ, 
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पृथिव्यां एथिवीरुदेषु इन्दर याथष इन्द्रियार्थानुभूतिषु च सारंशभूत-रसात्मकतयाऽवखितो 
भवति । स एष रसत्मा बहिः सोभलतया सङ्कतितो निष्पीड्य संस्छृतो देषेस्यो दीयते । 

इन्द्रियार्थानुमप्रेषु यः सुखमयो रसो रसति तं निष्ठृष्य तत्र खीयतां खाथेतां च 
सन्त्यज्य देवेभ्यः समपयति सोमयाजी देव भक्तोऽन्तयेजने । अयं च रक्षोऽगृतं अनं 
भवति देवानाम्, यनामृतान्धसो यजमाने देवा अगताः पुष्टि लमन्त । देवेम्यः, 

प्रये, वाये, न्द्राय बा “वाहा इदं न मम" इति आहूतिवाच हदमेव तात्पयं बोध्यम् । 
सोमस्वरूपं समासेन प्रतिपादितम् ॥ 

अथ सोमाभिषवसंस्काराहुतिनिवाहाय दिवमारुरुक्षोः भूष्यस्य यजमानख जलारी- 
रकनाडीचक्रे शुद्धं प्राणव्ररसम्रद्धं स्यात् । तसात् प्रथमं वायोरनुप्रहोऽभ्यथेनीयः । 
तत्रापि न केवल प्राणदेव्रताया बायोरनुग्रहेण हन्द्िपाचुभूतीनां परिष्कारः प्रसन्नता वा 
निष्पाद्यते मनोमयाधिद्वतायाः प्रसादमन्तरेण । अत एवेन्द्र वायुं च प्राथेयते द्विती- 
येन तृचेन । शरीरे भराणमनसोः साधुर्व्यापारो वाय्न्द्रास्यां निरुद्यत इति बोध्यम् । 
यद्यपि, कऋरतचिसप्रराशात्मनः ष्ठयख उदयभूमिरिष स्वभूमिः शुद्धसखमनःप्रधाना 
इन्द्रस्य विशिष्ट धाम भवति, तथाऽपि ब्रहुभूमिकख मनसः स एव देवता । इन्दरिया- 
त्मकखयापि मनषः स एवेश्वरः । हन्द्रश्चम्दान्निष्पन्नं हि इन्द्रियपदम् । सर्वेद्धियाणां 
आद्यं गुप्तमिन्रियं मन इलयपि शक्य वदितुप्र । ममनः पष्टानीन्द्रियाणि' इयपि 

खयेते । “इन्द्रियमिन्द्रलिङ्ग इन्द्रव्शं इन्द्रस॒षटं इन्द्रजुष्टं हन्द्रदत्तं इति वा” इति पाणिनिः 
(५. २. ९३.) । अत्र शिङ्ग दश इय्यादीनां विकल्प उक्तः) “अत्र वा-शब्दः प्रयेकमभि- 
सम्बध्यमानः षिकटपानां खातव्यं दश्चेयति" इति वृत्तिकारोक्तं सरणीयम् । एवं सर्वे- 
न्द्रियसवे मौमयेन्द्रय साहाय्यमन्तरेण वायुयथाभागं सोममादातुं न प्रभवेदित्याषोंऽवं 
आशयः । मनोबलं प्राणबृत्तिने साध्वीति सर्वेषां अनुमवसिद्धम् । एवं हि, अत्र 
दविवीयतृचस्य विनियोगे रेन्द्ररायवप्रहे त्रयो भागा बायोरिन्द्रेको मागः 'तुरीय- 
भागिन्द्रोऽमवत् त्रिमाग्बायुः र. बा. ज. °, खं. १) इति े तरेयिणः समामनन्ति । वायो- 
रिन्द्रः सारथिरिलयष्युक्तं नाक्षणे 'नियु्बा इन्द्रसारथिः । शतेन इन्द्रायुग्रद्यमनोभर्ख 
नेतृखषूपं उपकारकवबं श्ारीरकनादी गतप्राणबरसख सोमभागभूयस्वं च द्योतिते ॥ 

रितीग्रतच पन्टवाथव प्रथमां समार 
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इन्द्र॑वाू इमे सुता उपश्रयोभिराग॑तम् । इन्दवो वाम॒रान्ति हि ॥॥ 

इन्द्र॑वायू इतिं इमे सुताः उप॑ प्रय॑ःऽभिः आ गतम् । इन्द॑वः वाम् 
उदाम्ति हि ॥ 

हे इन्द्रवायू इमे सोमाः सुताः अभिषुताः । परयोभिः प्रीणि 

ठभिः (वस्तुभिः सह) उपागतम् उपागच्छतम् । हि यस्माद् इन्दवः कदन 
कराः (सुखप्रदाः सोमाः) वां युवां [इन्द्रं बायुं च] उशन्ति कामयन्ते ॥ 

श्रयोभिः अननैः असभ्यं दातव्यः सह' इति सायणः । प्रयः प्रीणयित् प्रीम्- 
धातोर्निष्पन्नवात् । यत् प्रीणयति यजमनंतत् प्रयः । अतएव इन्द्र-वायुगतानि 
यानिकानि वा मन्तु श्रणांसि' प्रीगपिनणि वस्तूनि येभवानिवा, तेः सह उर्पा- 

गच्छतम् इति असखाभिन्याख्यातम् ॥ 

एन्द्रवायवे तृचे द्वितीयामचमाद- 

वाय विन्द्र॑श्च चेतथः सुतानां वाजिनीवसू । तावायातमुप॑द्रवत् ॥५॥ 

वायो इतिं इन्द्रः च चेतथः सुतान वाजिनीवस् इतिं वाजिनीऽवसू 

तो आ यातम् उप द्रवत् ॥ 
हे वायो जं इन्द्रश्च उभपि सुतानाम् अभिषुतान् सोमान् [द्वितीयार्थ 

पष्ठी ] चेतथः जानीथः । वाजिनीवसू सखसमृद्धिसम्पन्नौ तो पवां द्रवत् धिर 

उपायातम् उपागच्छतम् ॥ 

वाजिनीवष्र- वाजिनी यागक्रियापन्ततिः तत्र बक्षतः इन्द्र-तायु इति कमठ 
व्याख्यानम् । अन्न, बलं, युद्ध, वेगः इति बहुधा षाजपदायेः कथ्यते सायणन । 
अत्र बाजोऽश्न, तद् अस्यां हविस्पन्पतावस्ति इति वाजिनी, तत्र वसत इत्युक्तम् । असदीयो 
वाजपदाथस्त॒ स्त्र एकरूपः, समृद्धिः परणता वा यत्र बरख अन्नादेवां अन्तमोबेऽ 
ङ्गी कारक्षमेऽपि सङ्केतरूपतं ग्रादयम् । वसुपदं धनमाचकं सवत्र सं द्रव्यं इति गृद्यते$ 
स्माभिः । बाजश्येव दसोरपि नैकोऽयेः सायणीयः ॥ 

हति प्रथनस्य प्रथमे तृतीयो वगः 
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एेन्दरवायवे ठचे ठतीयामू वमाह 

्ायविन्द्र॑श्च सुन्वत आय।तमुप॑ निष्कृतम् । मुष्िवर्त्था धिया न॑रा ॥६॥ 
वायो इतिं इन्द्रः च सुन्वतः आ यातम् उप॑ निःऽकृतम् मृष्षु इत्था 
धिया नरा ॥ 

वायो इन्द्रश्च उभौ युवां सुन्वतः सोमाभिषवं वेतः [ यजमंनख ] नि- 

छतम्. निश्छेषेण साधितं (युष्मद देयं वस्तु उदिश्य) मक्षु शीघ्र इत्था हत्थं 
[गसदान-परिग्रदश्वमया सिद्धया] सया वा धिया बुद्धा (धारणासिमिकया प्रह्नया) 

शुक्तौ आयातम् आगच्छवम् । नरा नरौ नेतारौ हे देबौ इति सम्बोधनम् ॥ 

इत्था- इत्थं सलयमिति बा यथासम्भवं अर्थां ग्राह्यः । उमयथाऽपि षदे प्रयोग- 
दुशेनात् । निष्डृतं- सस्कृतं सोमं ह्याह सायणः । वेद्याख्यग्रदेश्षमिति स्कन्दखामी । 
निरशेषेण सम्पादितं किमपि सोमाभिषवकखितमिति बयम् । इदं चाख वष तात्पये- 
पयालोचनया स्पष्टं भवेदिति ब्रूमः समासत इन्द्र-वायुप्रसाद्वे मवम् ॥ 

प्रथमं सोमाः सुताः इन्द्रं वायुं च कामयन्ते, तखात्, ततः प्रबहन्तं सोमरमं चेततोः 
वयोरागतयोः बाचिन्द्रयोः क्षिप्र वह्वामः प्रार्थितः प्राणमनसोरधीश्वरौ हि बाथिन्द्रौ | 
अनेन सोमपदवाच्य-अग्रतानन्दरसः ऊष्षेदेशात्वह्न् प्राणबरलपूरिते नाडीचक्रे सच 
मृद्धं मनसि च छन्धान्तरो भवतीत्युक्तम् । अत एव समद्धिसम्पदं योतयितुं बाजिनी- 
धृष त्युक्तम् । अथ तसिन् रसे प्राण-मनसोः पवमाने सति कोऽपि अपूर्यो भ्यापार; 
फरितो मवति, यसमात् मर्ये अगृवचिद्धिटाषः प्रारभते । हदं च फरितं कम निरशेषेण 
सम्पादितं ननिष्डृवम्ः इत्युक्तम् । अख कमणः सम्पूरणे वाचविन्द्राम्यां मागदराम्यां 
भव्यम् । तसात् तन्निवेतेनाथेया सिद्धया धिया युक्तो उभावपि आगमनाधं प्रार्थितौ । 
धीः बुद्धिरिति सामान्येनावोचाम । वस्तुतस्तु तस्याः खानं इन्द्रियात्मनो युक्तायुक्त 
बिचारशीरसख वा मनस उर्व 'कऋतचितः' अधस्ताच्च, एवघुमयोर्मध्यमिति बोध्यम् । 
अत्रव प्रथमं धीपदं प्रयुक्तम् । असख प्रयोजनं ठृतीयतृ चाथबिचारे विदादं खात् ॥ 

तृतीयवखे मेत्रावरुणे प्रथमामृवमाई- 
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मित्रं हवे पूतदं्ं वरणं च रिशादसम् । धिय॑ घृताचीं साध॑न्ता ॥७॥ 
मित्रम् हुवे पूतऽदश्चम् वरुणं च रिशादसम् धिय॑म् घृताचीम् साध॑न्ता ॥ 

पृतदक्षम् पवित्रं धीकौश्षलं यख तं भित्र हवे आयामि रिशादसम् 
रिसकानां असारं भश्वकं ( विनाश्चनमिलययंः) वरुणं च [हुवे आयामि] रुथभूतौ 
तौ मित्रावरुणौ? घृताचीम् तं दीति अञ्चति प्रातीति धृताची तां दीपा धिर्यं 
धारणावतीं बुदधि साधन्ता साधयन्तौ निष्पादयन्तौ ॥ 

दक्षपदं सतरेत्र बलार्थे वतेते, तयैव सायणो व्याचष्टे । अपि तु बहुप्रयोगव्यल- 
परिश्ोधनेन धीकौशलकूप बलमिति वक्तव्यम् । बलस्य वेविष्यमङ्गीृत्य साध्वाधु- 
सत्यासलयादि-विवेचनपरां तत्वनिणायिकां प्रज्ञां दश्चपदवाच्यां ब्रमः । अत एव घी- 
कौशलं इति सामान्येन दक्षपदार्थो दत्तः । महीधरो ज्ञानेन्द्रियकौशलं दधपदाथमाह । 
अन्ये पुननेव्याश्च अत्र विप्रतिपन्नाः । पुरस्तात् पनर्विचारयिष्यामः अख क्तख 
अन्तिमर्चो व्यार्यानावस्तरे ॥ 

घृताचीम्- धीविरशोषणम् । जिपर्विजरोयादिः क्षरणे दीप्तौ च । ^ जिषम्यर्भि 
हनिषा घृतेन,*हत्यादिः दीप्यर्थं मश्रवर्णेषु प्रयोगो रक्षणीयः! । दीघां अत एव प्रकाश्च- 
भानां धियं इति विशेषणं उपपद्यते । क्षरणे प्रस्रवणे च वतेते । अत एव धतं सर्षि- 
वाचकं लोके । वेदे त॒ दीपषिमद्" धतम् । ऋक्संहितायां अत्रैव प्रथमं "घृताची" इति 
घृतपदं धीविशेषणतया प्रयुक्तम् । इदं च बेदरहस्यार्थोद्धाटन-प्रधानानां सङ्केतपदार्ना 
एकम्, कत्रि-करतु-मद्र- दक्ष-क्रतादिषदानीव यौगिकलमजहत् सवेत्र नियतेऽथे प्रयुक्तं 
मधरेषु । अस्य तृचस्य तात्पयं परस्तात् पर्यालोचयामः ॥ 

मेत्राबरूणे दवे दवितीयागृचमाह- 

रतेन मित्रावरुणाव़तावृधादृतस्प्शा । क्रतं बृहन्तमाशाथे ॥८॥ 

क्रतेन मित्रावरुणो ऋतपवृधो ऋत.स्पृशा कतुम् बृहन्तम् आद्ाये ॥ 
ऋतेन सयेन (सयेनैव साधनेन। हे मित्रावरुणौ भित्रो वरुणश्च [उभौ युवा) 

बृहन्तम् महान्तं क्रतुम् प्रज्ञं च्दसङ्करपं [कमसाषकं इच्छाबरमियथेः] आज्ञाय 
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भानशाये [व्याप्तवन्तौ, प्राप्तौ उपभोगायेलययः] कीटशौ मित्रावरुणौ? ऋतावृधौ 
रतस सयख वधंयितारौ, पुनः कौ! ऋतस्प्रशा क्रतं सय स्पृशन्तौ ॥ 

रतं सदयं सलयधरमों बा भवति सर्वत्र वेदे । बेदगूढार्थाविष्कारायोपयुक्तानां 
पदानां रदमाचं वक्तव्यम् । क्रतं यजमाने वषेयन्तौ मित्रावरुणौ “ऋरताबृधौ' । खमा- 
बतः सिद्धस्तयोः सलयस्पशच; “ऋरतस्प्रशौ" । तथा सलयवर्धनकर्मणः सलयमेव साधनं 
भवति तयोः । अत एव करणे तृतीया प्रयुक्ता “क्रतेन । तादृशव्यापारख तयोः 
्रह्नकमेणि खादध्यवसायः । अत एव क्रतु आशाथे" इत्युक्तम् । बहिः, क्तुयज्ञ 
इति प्रसिद्धम् । तर्हि ब्चेऽरथे, अन्नबहुरं महान्तं शृहन्तम्" अङ्केथोपाङ्थ अतिप्रौदं 
यक्तं भोक्तं यज्ञदेशं प्राप्रौ यज्ञ्जौ मित्रावरुणौ इति तात्पयं प्राहुः । असत्पकषे तु, 
अन्तयेजने समारम्ये, कविक्रतौ समिद्धे भगवययन्तज्वंलने, प्रसादितयोरिन्द्रवाय्वोरनु- 
ग्रहबलात् सोमाभिषवसामथ्यं प्रापने च मनस्सारथो प्ुख्यप्राणे, मित्रावरुणौ उक्तगुण- 
विशिष्टौ ऋतवधंनौ विपुलं चिक्षारं बा ऋतवद् बृदद्दूतं करतुपदबाच्यं कम॑साधवंः अध्य- 
वसायबलं प्राप्तौ शञ्ञात इति प्रादयम् ॥ 

मेत्रावरुणे तृचे ठृतीयागृचमाह- 

कवी नों मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया । दक्ष दधाते अपरम् ॥९॥ 

कवी इतिं नः मित्रावरुणा तुविऽजातो उरुऽक्षयां । दक्ष॑म् दधाते इतिं 

अपसम् ॥ 
कवी मेधाविनौ (अतीन्द्रियाथदर्विनौ) तुविजातो बहुषु बहुधा वा प्राप्त 

जन्मानौ उरुक्षया उरुक्षयौ विश्चालनिवासौ (एवेभूतौ) मित्रावरुणा मित्रावरुणौ देवौ 

नः असाकं अपसम् कमेबत् (कमेसाधक, क्रियानिप्पादकमिति यावत्) दक्षम् 

विबेचनात्मकं धीकौशलं दधाते धारयते ॥ 

कवी- नेदं मेधाविसामान्यवाचकं वेदे, रष्टिसम्पत्ति चयोतथति । कान्तदरशौ, अती- 
न्द्ियारथदर्वीति बा भ्याख्यातम् । तुविजातौ- तुविपदं वेदे बरवाचकप् । षरं 
तेनाथ यथा बहुं चोतयति तथा तुबिपदमपि बहथेकम् । बहुनामसु परितं च । 
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बहूना्चुपकारकलाद् बहुधा जात इति सायणन्याख्या । यजमाने देवाः खरूपतो व्या- 
पारतश्च बहुशः खात्मानमाविष्डुवेन्ति, तेषामाविष्कार एव तेषां जन्म, तस्माद् बहुधा 
ज्ञात इति वयम् । उरु बहुनामसु परितमिति हेतोः “उरुक्षयाः बहुनिवासौ इति 
प्षायणः । उरु विस्तृतं अत एव विश्ारं विप्रं वा वेदे । तमाद् षिते बृहति निवासो 
ऽनयोरिति ग्राह्यम् । “दुं" बलं (अपसं" कमं च दधाते मित्रावरुणाविति चकाराध्या- 
हारेणोमयं च सष्ुचितं स्ायणव्याख्याने । नावसरोऽष्याहारस्य । “अपसम्' इति 
हक्षबिशेषणम् । न चेदिदं विशेषणममविष्यत् अपि बिह सच्ववाचि, तदा आदुदात्तं 
अपरिष्यत । नेदमाद्युदा्तम् । नु विशेषणं चेत् विशेष्यनिघ्न वाच्यलिङ्ग खात्, 
अपदशग्दस्तु न तथेति चेत्, मतलथेलक्षणया व्याख्यातपूवं "रयिं यश्चसं' इत्यादिकमिव 
(अपखि दक्षम्” इति बोध्यम् । अन्यथा च अपश्श्ब्दो बेदे बाच्यरिङ्गतया प्रयुज्यत 
इर्यब्रथेयम् । अपि च वेदे सख्वनामान्यपि योगिकाथप्राजस्यं व्यञ्जयितुं गुणबाचकलं 
दधते । “गोतमः' "अङ्गिरस्तमः" “इन्द्रतमः” “अपस्तमा इत्यादिः प्रयोगः साधारणो बेदे । 

अयं देवानामपसामपस्तमः' (९-१६०-४७) अप इति कमेनाम । तेन तद्वान् रक्ष्यते । 
कमेवतां मध्ये प्रढृष्टकर्मा इति सा, ष्या, । “अपसामपत्तमाः (६-६९-१३) वेगवतीनां 
३गवत्तमा- सा. व्या, । (१०७५-७) कमेवतीनां मध्ये वेगाख्यकर्मवती- सा, व्या, । 
(१०-५३-९) शोभनकम॑वतां मध्ये अतिश्चयेन शोमनकमां । (२०९१९५२) अपखितमः क्- 
बसपर मवथों टु्ठः- सा. व्या. ॥ 

दृ्षम्- प्राग्व्यारूयातम् । फलवेत्कमेसाधक्् दश्चपदवाच्य-विवेचनात्मकधीकोश्चरं 
धाते भित्रावरुणौ । प्राक् पूतदक्षपदाथे-प्रतिपादनावसरे दक्षपदं सामान्येन बलनामसु 
पटितमपि तख धीवेशिष्यमुपपादितम् । अस्यामृचि मित्रावरुणौ सुसङ्गतौ क्रियाकौल्चल- 
विशिष्टं विवेचनात्मकक्ञानकोश्चरं धारयमाणावितयुक्तम् । अनेन युक्तयोर्मित्रावरुणयोः 
आयत्तं किमपि कमंविचिष्टं ज्ञानमित्युक्तं भवति । पपूतदक्चः मित्रं 'रिश्चादसं' वरुणे इति 
उक्ते प्रकारान्तरेणेदयुक्तं ग्राह्यम् । किमिदं कमं क्ञानंवा? को नाम मित्रावरुणौ 
का वा तयोः प्रसक्तिः? ब्रूमः- 

दएक्तेऽसिन् प्रथमस्य ठृचसख सोमाभिषतरे प्राणसम्नाहो निषयः, यदथ वायुरेक शव 
पथक् स्तुतः । ततः परं यजमाने मानव ऋतचिद्विखासाय मनोमयभू-परिष्कारः प्रस्तुतः, 
यदं भिया युक्तौ हन्द्र-बायू आगमनाय प्रार्थितो । नस्य प्रक्तान्तक्चस्प विषयस्तु, 
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क्तख व्यापारो मनोमयसस्रे साधनीय इति; येन धीः सम्यक् साधिता स्थात् कमे चं 
विपुलं मेत् । एतत्ते मित्रावरुणाबाहूतौ । इमौ च, भित्रो वरुणोऽयेमा मग इति 
चतुर्णा एकसदनानां (११६६-२ व्यृहभूतानां मध्ये प्रसिद्ध इन्द्रभूतो । तादृशं प्रदी 
धियं साधयितुं प्रभू इमो धूताचीं धियं साधन्ता इति प्रथमुक्तम् ॥ 

अत्रेदमबधेयम् । शरक्तमम्रेषि्ियं ऋषीणां रखी रक्ष्यते, यत् कमपि विषयं 
प्रतिपाद्य अन्यस्य क्रमणे पूबोक्तं किमपि प्रख्यं पदं पनः प्रयुज्य उत्तरत्र तदनुरणनेन 
साधनेन पूर्वासरयोः सम्बन्धं व्यञ्जयन्ति मन्रङृतः । एवं कथितपदस्य पूनः कथनं 
सप्रयोजनं भवति । प्रायः सर्वेषामृषीणां समाना रीतिरियम् । इह धीपदं बन्धक 
उभयोः । “धिया नरा" "धियं साधन्ता" इति पुनः प्रयुक्तमवधायंम् ॥ 

अथ धीपदं विचायेम् । यद्यपि मतिव्रुद्धिवाचको धीपर्यायो वा भवति साधा- 
रणव्यवहारे, तथाऽपि वेदे मतेधियश्च मेदो बोध्यः । मतिमेनने सामान्यबुद्धिमनमो 
वृत्तिर्या वा भवति, रोषवेगादि भाषमपि कचित् प्रतिपादयति मन्युशन्दवत् । धीस्तु 
धारणायती प्रज्ञा, भिया धीवृत्तिश्च आक्षिप्यत । अनया सह मागमनाय इन्द्र-वायु 
पूवं प्रार्थितौ । अधुना तु, क्रतचित्सम्पक-तद्रब्रहाराय सा धीः साधिता समृद्धा 
प्रदीप्ता च विधातव्या । तत्कृते भित्रावरुणों स्तुत्या आहूतो । उक्तलक्षणे धीक्षत्र 
क्रतचितेव्यांपारख विद्युद्धप्रतिफरनय वा परतिबन्धकद्यं वतत । तत्रं ऋनानृत- 
साभ्वसापुविषेचनमारिन्यम्, येन सत्यसम्बनिपिव्याङलतापत्तिः । अन्यत्तु, बहूनि 
कारणानि सम्भूय धियः सत्यसम्बद्धमम्युद्यं प्रतिरुध्य पीवृत्तीनां परस्परसाधुयोग- 
विघातकं वेषम्यमापाद्य धियो दारिन्रं तद्वत्त्तीनां वैतथ्यं च विदधते 1 अतः सकल- 
विधकटुषध्वं सिनः स्ेमाबृत्य तिष्ठतो वरुणस्य प्रसादात्पारिश्चद्धय सिद्धि मवति । स कऋत- 
चितिश्षक्यात्मना मानुषे बतेमानोऽस्दभिदृदधिं विधातयतः स्वान् विरोधिनः पापान् 
अन्तयति । अतो ^रिक्षादसं" वरुणं इत्युक्तम् । वरुण इव मित्रश्च ऋरतज्योतिःशक्तया- 
त्मना वरुणसाधितनेमेरयतिभवेन सापुयोग-सौख्य-सौहादे-साम्यादिव्यवयां भियः 
सम्पादयन् मानुषे ऋतानन्दविधानाय प्रभवति ॥ 

एवं युक्तौ देबावुमौ ऋतेन साधनेन क्रतं वधेयन्तौ मासुपे कऋवस्तम्पफ धत्तः । 
बृहन करतुभस्मासु धञ्जाते । "बृहन्" महान् विततो शिपुलो वा भूमा, क्रतुः" अमोधोऽ 
भ्यवसायः कमेमाक् । स द्यावो भवति प्राप्तव्यसिद्ये । ज्योतिः शक्तिशेति 



भ. १, भ. १, व. ५] -- ११९१ - [म. १, भनु" १, सू. ३ 

यमिदं अपेक्षणीये भवति वेदर्षीणामन्तयेजने । ऋतख ञ्योतिर््यीपाराद् धीरपि 
भवति (घृताचीम्) । ऋतसखय शअक्तिव्यपाराद् अध्यतरमायोऽत्रिफलो बृहन् मवति [कतु 
बृहन्तम्] । कऋतश्य षिमवेषु खयमाविष्डुषैतसु कमवती कर्मणि प्रदृत्ता विवेचनारिभङ्ा 
धीः सरीषृता धारिता भवति [दक्ष दधते अपसम्] । पूता विवेचिकरा निर्णायिका वा 
धीः क्रतातुरोपेन कमेणि प्रवतेते, तस शक्तिविशेषः सञ्जायते, इन्द्रवायुविदहितं कमं 
स्म्यक् साधयति । तसात् (क्रतोः "धिय! मारिन्यग्याङलतादर्वििोक्षः । इममर्थं 
अन्यत्र बहूनि मेत्रावरुणग्रक्तानि समथेयन्ति । विस्तरभिया नोदादियन्ते । (मित्रं वयं 
हवामहे वरुणं सोमपीतये । जज्ञाना पूतदश्चसा ॥ ऋतेन याग्ृताव्रृधा तस ज्योविष- 
स्पती । ता मित्रावरुणा हे" इति निदशेनमेकं मेधातिथेः (१. २१. ४५) ॥ 

इदं च बोध्यम् । ऋतप्रापिर्निःरेयसलामश्च यङ्कघख फलम्, तच, अमनर्विशिष्ट 
साध्यं कर्मेति प्रथमे अभिषक्त परस्मश्चः पूचितम् । दहितीये ष्कते, सोमाभिषबे बायि- 
राभ्यां साधनीयं पूर्वाङ्गं कमं, तंतः परं मित्रावरहणयोः कायम्, येन ऋतबथेनेन 
पवमानानन्द्बरेन द्वारा च मानुषसख साधारण-मनोमयस्खसम्नाहनं च प्रतिपादितानि । 

ऋग्वेदे सवेत्र क्रषीणामन्तर्यागे द्विधा प्रयलः क्रियमाणो लक्ष्यते । तत्रैकः, 
मानुषस्य शरीरे भनसि च परिपाकः, येन प्राप्तव्यप्रुदिश्य तयोः सन्नाहनं भवति । 
अन्यस्तु, तस सोमपदबाच्य-तदानन्दसख् चाभिगमः, येन मानुषे अमृतखरूपख 
परदैवतसख कायेपरिपूरणं मवति ॥ 

इति प्रथमस्य प्रथमे चतुर्थो वर्मः 

प्रथमानुवाकख ततीयं द्वाद जच षक्तम्, तत्र॒ चल्रारस्त्चा! । प्रउगरल्ञय 
देवताः प्रागुक्ताः । अश्चिनेदयादिः प्रथमस्त्च धिनः ॥ 

अशिना यज्वरीरिषो द्रव॑त्पाणी शुभस्पती । पुर॑मुजा चनस्यत॑म् ॥९१॥ 

अश्चिना यञ्व॑रीः इषः द्रवत्पाणी इति द्रवत्ऽपाणी शुभ॑ः पती इति 
पुरुऽभुजा चनस्यतम् ॥ 

अशिना हे अश्विनौ यजञ्वरीः यागनिष्पादिकाः इषः प्रेरणारिमिकाः शक्तीः 

चनस्यतम् शज्ञाथाम् । अशिनोक्नीणि िशेषणानि । द्रवत्पाणी शिप्रगवादौ 
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शुभस्पती शमस्य पालको पुरुभुजा बहूपमोक्तारो ॥ 

हषः अन्नानि प्रायश्च; कमैटभ्याख्यानम् ] तथा चनः भसं शति च । तदनुसार 
दरवत्पाण्यादीनां ठात्पयेष् । प्ररणार्थाद् धातोरपि निष्पन्नबात् प्रेरणवेगार्थे परिग्राद्ः ॥ 

चनसतम्- अन्नमपि मोग्यं भवति, तस्मादन्तर्थे चनः मोग्यं, इच्छतम् उष- 
धञ्ाथां १ति ग्राह्यम् ॥ 

द्रबत्पाणी- नौचिटयात् पाण्युपलक्षितः पादो बोभ्यः । अन्यत्र (र. ११. २) 
"पाण्युपलक्धितैः पदेः" इति सायणोऽप्याह । 

श्मस्पती- दीप्तौ मोग्षमे शोमा श्चमे च वतेते श्ुभधातुः । अत्र द्वितीयोऽये 
उपपन्नः "पुरुधजा' “चनस्यतम्” इति पदटदयेऽपि मोगाथकश्चम्द श्रवणात् ॥ 

सामान्येनायं मश्रार्थो मबति- दूतगतिको मोगाधीश्वरो बहुभोगसमर्थो अश्वा- 
धिरूढो देवाबश्चिनो सम्बोधितौ, ताभ्यां यजननिष्पति-निमित्तभूताः प्रेरयित्रीः याग- 
सम्बन्धिनीः शक्तीराक्रम्य अधिष्ठाय वा सामोदं मान्यम्र्ू- इति । विशेषः परलताद् 
विचायते तचस्यान्ते ॥ 

अश्विना पुरुदंससा नरा शवीरया धिया । पिष्ण्या वनतं गिरः ॥२॥ 
अशिना पुरुऽदंससा नरा शवीरया धिया धिष्ण्यां वन॑तम् गिरः ॥ 

अशिना हे अशिनो अश्वारूढो कीदृशो १ पुरुदंससा बहुकर्माणो (बहुनिध- 

क्रियानिष्पादकां) नरा नरौ नेतारौ पुरुषी (बिन देवौ ] युवां गिरः वाचः [अस- 
दीयाः स्तोत्रवाचः] वनतम् सम्भजतम् [तासु रमध्वम्; । धिष्ण्या हे धारयितारौ 
| धियां सन्तो] । तयोः कय! निमिचभूतया गिरां सम्मजनं खात्? शवीरया धियां 
स्फुरद्वलभूयस्या धारणास्मिकया बुद्धा ॥ 

पुरुदंससा- भआश्चयेभूतनिविधकर्माणौ इ्येके व्याख्यातारः । पूरु बहु, दंसः 
कमे, एतावभिर्बिवादम् । आश्वयेभूतेति विरेषणोपादानं व्यारूयानमात्रम्, न पदार्थः । 
नात्र दोषः ॥ 

नरा- नुपदं बरबाचर बेदे । यथा तरभ्णम् । नृणां नृतमः । बलबक्वादेष 
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नरो नेतार श्वि व्वाख्यानं साधु खात् । नरा; पुरषाः मानुषा देषा बेदे। शीः 
देवतास्तु गणाः ॥ 

शवीरया- बहुधा निवेचनमाहुः । शब शति स्फुरदलम्, तसाद् दैरनप्रययः | 
धियो बिशेषणं असदभिमतष् ॥ 

भिष्ण्या- अत्रापि बहूनि नि्खनानि । भिष्णा विणा तत्र मौ धिष्ण्य 
इति चेत् शवीरया धिया' हलयनेन खाद थसङ्गतिः ॥ 

अये साधारणोऽथः- हे अश्वारूढो विविधकायं साधको बरवन्तो देबौ पिर्था 
भियमाणो धारयितारो, युवां स्फुरद्रलसाधनीय-अप्रतिहतप्रसरया बुदा असदीय- 
स्तोत्रवाक्षु मोदष्वम् ¶ति ॥ 

दसरा युवाकवः सुता नास॑ल्या वृक्तवंर्हिषः । आ यातं रुद्रवतैनी ॥३॥ 

दसरा युवाकवः सुताः नास॑त्या वृक्तऽब॑हिंषः आ यतम् रुद्रवतेनी 

इति रुद्रऽवतैनी ॥ 

दसरा कमेनिष्पादको नासल्या दुतगमनश्रीलो हे अश्विनो बृक्तवर्हिषः शक्तं 

वर्जितं (भनुपयुकतैः वजेनीयेरपावनेवा वस्तुभिरिति शेषः) बर्ः आस्तीर्णं येन तख 
यजमानख मम युवाकवः बरिनः सोमाः सुताः । ह रुद्रवतनी द्रः गतिषेगेन 

मीषणः वतेनिः मागेः ययोस्तो युवां आयातम् आगच्छतम् ॥ 

दस्रा- उपक्षयाथाद् दस्यतेर्षातोः कचिद्, द््नाथौद् दं्चनाथोद्वा दंसतेरदस्यतेवा 
चिद् दसर-दसपदयो्निष्पसि धाद सायणः । तसाद् दशेनीयोपश्चपयित्राचयेः नेकः 
प्रोक्तः । अपरोक्ताथे गृदीतं दस्रपदं दंसवत् कमंसम्बन्धिवं चोवयेत् । यथा "पुरुदंससा 
इत्यत्र कर्मैव प्रतिपादितम्, न तु उपक्षभ-दशेनीयादिकम् । तथेहापि । तसाद् दसी 
कमणां जिप्पादको इति वयम् ॥ 

युवाकवः- युवां कामयन्ते, भिशरणाथांद् योतिर्निष्पञ्नलात् मिभ्रणं कामयन्ते, 
इति चान्यत्र सायणः । (युवावते यौवनवता बलिना” इवि (३. ९२. +) सायणग्याख्या | 
अत्रापि युवश्चम्दलक्ितं वीय, तच्छालिनः सोमा प्रायाः । नोसलया- न असत्यो सयौ 
एवेति पूरवे । हदं न साघु लक्ष्यते । बेदे देवतानान्नामेकेकमपि तत्देबताधमे-गुण- 



भ. १, अ. १, ष. ९५] - ११४ ~ [अ. १, भनुः १,्. ३ 

छसूपान्यतमगोधकं भवति । अश्विनोः नास्षलयाबिति नज्हयेन सयल्रष्दीकरणे किं 
प्रयोजनम् १ यथा मित्रावरुणादीनां क्तसम्बन्धो वैशिष्ट्यं घोतयति तथा अश्चिनोन । 
नासलयश्चन्दोऽधिनोरेव नाम । वसात् किमपि वेदिष्यप्रतिपादकं खात् । तच नसते- 
#िययाभिरुक्त मवति । द्रबत्पाणी' “हद्रबतेनी' अधिनौ अश्वारूदौ दूतगतिप्रसिद्धौ । 
वरसाघुकमस्मदुक्त निवेवनम् ॥ 

वृक्तवर्हिषः- अभ्रिं परितः (वेधां सोमाथं वा) छिन्नमृलानां दभाणां आस्तरणं 
हृतम् । तसाद येषां सोमानां बर्हिः आस्तीणं वक्तं मृलवर्जितं ते सुताः (सोमाः) इति 
्रथमाब्रहुवचनम् इति सायणप्रभृतयः । षच्येकवचनान्तं अभ्याहुतख यजमानख विशे- 
वणद्क्तमसामिः । एवं स्थुलाथस्य कर्मोपयोभिनो न शतिः । अन्तरये बर्हि; यजने 
देवानामागमनलानसन्ञहनम् ॥ 

रुद्रवतेनी - ‹रद्रस्येव मागो ययोस्तौ" इति प्राञ्चः । रक्तवर्णे दवे अधिनीनशत्रे इवि 
नभ्यानामेकेषां करपना । गतिवेगख भीषणललात् मार्गा सद्रोऽनयोरिति बयम् ॥ 

कमेनिवेतेनपटू दरुवगमनो बेगमीषणमार्गो ह अथिनौ ! वें आसनं सिद्धं कर्त 
भया, इमे वीयेज्ञारिनः सोमा अभिषुताः, तान् उपभोक्तुं आगच्छतम् इति क्रषिन्रते ॥ 

अथास्य तृचस्म तात्पयाव गाहने अध्िनावधिषृयेदं बक्तम्यम् । काऽपि भवतु 
हयोः कथा पुराणेषु प्रथिता, ताबुरिश्य नव्यः डता नक्षत्रात्मकलकटपना भिध्याः 
पत्या वा भवतु, प्राच्यया पाात्यया वा आश्चिनखठरूपनिर्णापिकया स्थुलष््या नालति 
क्रायेमसाकमू । अन्वरथनिधामवलम्म्य अशधिनोसतत्तं प्रतिपित्धूनां नो बाह्या्थपक्षीया- 
भिप्रायपरीक्षाया नावसरः । अथेदमश्चिनोरिंबरणं मवति- 

अश्विनी यमो अश्वाषूढां । अश्वो बलोपलक्षृङः, विशेषतः प्राणबलं प्राणानु- 
शृहीतनाडीबलं प्राणमेव बा लक्षयलयश्चः । तसादश्ः क्रियाशक्तिनिष्यादकख प्रास 
प्राणबलसखय वा सङ्कतो भवति । यद्यपि सर्वेषां दवानां ऋतसम्बन्धि्नादिः सामान्यधर्मा 
हश्यते, ठथाऽप्यनयो धिष सर्वेषां आधिनष्टक्तानां परीशषणेना गम्यते । भोगश्रक्ति- 
भूयिष्ठो, सौम्यं मपु पिबन्तो, तदिच्छन्ती, आरोग्यं रोगिणे यञ्छन्तौ भिषजो इति 
बहुषु मशु बणितो । विशेषतः पक्षिषत्, तथा मनोर वेगवन्तो । रोद्रोऽनयो 
इकेगः । उषा श्वयेदुदिकषा रथं तयोरारुद्च पाति प्रिया तयो्योषा । यदपि मयः,-१द- 
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बास्य-परमसुखथ् भावयित्रोस्तयोः क्रियामोगनिष्यादनमेव प्रधानं क्म, तथाऽपि ऋत 
दक्तिविशेषाविमौ मतिमच्मकर्माणो । ॐखण्डसच्वलक्षक-सद्ुद्रसथुस्थौ ऋतसचं ऋत 
बलं चाधिजग्घुषा धीब्रलविशेषेण परमजीपन-सम्मद-सम्पत्तीनां मनोमयतां सम्पाधं 

दधाते, महते कमेणे यद् अपेतं परेरणबलं तद् विधत्तः, येन ज्योतिष्मता तमसस्पारं 
तारयतो नरं यजमानम् । इमो नरं मतिथुवः सर्वा अतिक्रम्य खयं नावा वारय 
इयेवमथकानि क्तानि द्रष्टव्यानि ॥ 

निदकशेनाय मन्रमागाः केचन खल्यक्च हह भवन्ति- 

“मनो जवसा वृषणा मदच्युता .... असे पूर्वीभिः पृरुमोजसा' (<-रर-१९) "आनौ 
अश्वात्रदश्चिना वर्तिर्यासिष्टं मधुषातमा नरा (८-२२-१) 'युवमल्यस्यावनक्षथो .... खता 
यद् बां विश्वगूर्ती भराति। वाजायेडे मधुपाविषे च ॥' (८१-१८०-२) (मध्वः पिषन्ता 
उषसः सचेथे" (११८०-१) “अधि श्रिये दुहिता ध्येख रथं तसो पुरुथुजा शतोतिम्! 
(९६५) 'युबोरूपा अनु श्रियं परिज्मनोरुपाचरत् । ऋता वनथो अक्तमिः ॥” (१४९१५) 
“यदन्तरिक्षे पतथः पुरुभुजा ,(८-१०-६) उत या देव्या भिषजा श्चं नः करतो अश्विना! 
(८१८८) उमा हि दस्रा भिषजा मयोयुवोभा दक्षख वचसो बभूवथुः" (५-८६-१) 
“एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति श्रिया दिवः । स्तुपे वामध्चिना बृहत् ॥' (१-४९-१ ध्या 
दस्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम् । भिया देवा बसुरिदा ॥” (१-४९-२, "या नः पीष- 
रदश्िना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । तामसे रासाथामिषम् ॥ (१-४९-६) आनो ना्बा 
मतीनां याते पाराय गन्तवे । युञ्ञाथामश्चिना रथम् ॥” (*-*८-०) एतादश; शतशो 
दर्यमानेरन्यैश्च मभेविंवारितैराश्िनं त्वं असाभिरुक्तबिधं सुगम युक्तं च भवेदि- 
त्यसंश्चयम् ॥ 

अत्र आश्विने तचे, बहुभोगभूतो आश्चुगतिको अश्विनौ यजननिष्पादिनीः त्रेरण- 
शक्तीरुपमोक्तं प्राथितो (यज्वरीरिषः) । इमाश्च सोममदवैमवजा इति बोध्यम् । तथा च 
हेतुरुक्तः । चितेः मभिनवरूपाविष्कारसमथां वाचः [गिरः) उदवता, यजनक्ेत्रं च 
सिद्धं तम् (वृक्तबर्हिषः), वीयेवतमाः सोमाश्वाभिषुताः (युवाकवः सुताः), तसादू 
अश्िनोरमिरां सम्भजनायागमनमवश्यम् । कायेसाधकधोरेयाभ्यां ताभ्यां धियां भिर 
स्यापयिला वासां तदरूषतामापाध तस्लीकारः साधनीयः [षिष्ण्या धिया वनतं गिरः] । 
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का्यसाधकौ तौ सोमाभिषवबर्रेरितेन रद्रवेगेन निष्कण्टकमा्गो आगच्छेताम् (रुदर 
बरतनी) । अश्वाधिखूटास्यामास्यां प्रदेयं तु सवथा षरं, बीयेम् । या्िकदाक्तिभोगे दि 
शतिल्लयोः । तदिदं तयोः साधनीयम््- बाक् सस्वसमृद्ध-धीखरूपसात्कतव्या, कमेणः 
कायेनिप्पादकलं सम्पाचम्, प्रयाणे धिप्रगमनं निेतेनीयम्, क्रियादक्षता आश्चता- 
तीदं दयं अधिनोः शक्पुष्टासाष्टभ्यम् ॥ 

एवं आध्यात्मिकाथानुसारेण करषीणां माषासु सवत्र अेसाङ्गलयम्, प्रसाद- 
निर्भरः, अभिप्रापाणामेकरूपता च स्पष्टं लक्ष्यन्ते । बा्याथेभ्याख्यास्तु, वेदो गहनतम. 
ह्ञानगर्भित इति नामिमन्यन्ते, चिरन्तनं गूढाथेबिवरणपरं सम्प्रदायं रेतिष्चं वा नं 
हृक्षयन्ति, अत एव असङ्गतायान् भवते, बिविधाश्चयव्याडल-व्यामोहपरिभूत-मन्राथं- 
विवरणधोरणी मवलम्म्य परमाषेपथात् पतिताः पण्डितानपि पातयन्ति व्यामोद्य ॥ 

द्वितीयमिव सोमयागे विनियुक्तमिदं वतीय घक्तं आध्यालिकमभावभूयिष्ठम् । 
द्वितीयष्टक्तीयान्तिमत्च इव अत्राप्यन्तिमे सारखते तचे, रतस प्रा्चिः, कतचितेः 
धधिगम एव यज्ञस फठमिति स्पष्टतरं लक्ष्यते । दितीयण्क्त इवेहापि प्राणबलारिमिकाः 
प्राणश्चक्तयो देवताः प्राथ्यन्ते । तत्राहूतो वायुः, येन प्राणभृतोऽश्वाः प्राणबरलबिशेषाः 
म्भयोपकरष्यन्ते । शह त॒, अश्िनाबाहूती, सास्यामश्वाः प्राणश्चक्तयोऽषिरुधोप- 
धुज्यन्ते । द्वितीये वाय्वनुग्रहात् प्राणन्यापाराद् ऋषिः मनोमयश्वं साषयितु प्रवृतः । 

इहापि आश्िनरलादिन्द्रमलावाप्तये प्रवतेते । एवं सर्वत्र बेदे देवताव्यवस्या, माषा- 
ध्यवस्था, अथसाम्यं, इति सबं एकरीतिकं समञ्जसं प्रपपादं ज मधति जु पहयतां 
जिन्तकानाम् ॥ 

रेनदरे दे प्रथममाद- 

इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः । अण्वीभिस्तनां पूतासः ॥४॥ 
इन्द्र॑ आ याहि चित्रभानो इति चित्रभानो सुताः इमे त्वायवः 
अण्वींभिः तना पूतासंः ॥ 

हे इन्द्र चित्रभानो बहुबिधरदमे (बहुपरकारकूप्रमाषमृद्धेव्ययः) सुताः अभिः 

ताः, इमे सोमाः स्वायवः जां कामयमानाः (बल्काम। षतेन्ते) । एते सोषा, 
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अणवीमिः अङ्गुलीभिः इति ग्पाख्यातारः (दक्ष्माभिः शक्तिभिः) । तनां षिस्तय 
प्ताः श्वाः ता इत्यथः ॥ 

(अण्वीमिः, तना" इति पद्दयमेवात्र बिचारयितभ्यम् । इन्द्रषदार्थो यास्कोदाहव- 
निवेचनब्राहुरयात् अव्यवखितविकलपलाच न विचार्यते । ह्द्रमधिृय सारतः प्रागु- 
क्तप्र । चित्रपदाथविवरणे व्याख्यानमेदोऽप्यङ्धिश्जित्करः । “अण्वी घ्ष्मा' (तना 
बिस्तृतेन' इति सायणव्यार्याने, अन्यत्र “एष भिया याति अण्न्या" (९-,-०, "यिद 
शश्वता तना, (५-२९-९) इटयादिखलेषु द्रष्टव्यम् । (तना दशापवित्रम्" इति च सायणोऽ 
न्यत्र ब्रूते । इह स्कन्दशवामी तमेवाथेमाह । अण्व्यः अङ्कुलय इति निषण्डुबलात् 
सर्वे व्याख्यातार आहुः । अयं तेषामाश्चयः- ऋविजः सोमरखश्नोधनं कृर्वन्ति 1 तत्र 
एकं साधनं हस्तः अङ्कलीभिः (अण्वीभिः) रितः, भन्यत्त विश्लोधनी भवति । तद् 
दश्लापवित्रं तनापदनोक्तम् । हस्तेन दशापवित्रमादाय श्लोधिताः सोमाः पूता इति भावः ॥ 

अत्र याथाध्यं सिम प्रामम् । आश्विनानुग्रहसम्पत्तेः परं टेनदर प्रसादमभि- 
काष्वति ष्ठक्तद्रशा । प्राणवलसमृद्धः शद्धसखमनोमयं रेन्द्रमयुग्रदं याचत हत्युक्तं भवति । 
अभिपुताः सोमाः इन्द्रं कामयन्ते । प्राणाश्चव्ररवेग-प्रचोदितानां सम्मदमरप्रसराणां 
यथायथं साधुकम शुदधसख-धीराज्यप्रपश्लामः आवस्यकः, वदर्थं इन्द्रः शस्यते । 
अश्चोधितानां सोमाभिषवानां आमोद्रसक्षरणरूपाणां कथं इन्द्रभोग्यता युक्ता स्यात् १ 
अतः षष्माभिः धीश्क्तिभिः (अण्वीभिः) बहिः प्रज्ञाधारे श्वरीरे वितलया च (तना) 
दोधिताः (पूतासः) इत्युक्तम् । नयु, अणु-तभिष्पल-मण्न्यादिषदानि ब्््मवाचकानि 
भवन्तु, कथं षछू्मता धिय एवोच्यत इति चेत्, मभ्रबणे एव प्रत्युत्तरमाद, सायणोऽ 
प्यवश्च इव गलयन्तराभावात् (अण्वी धीः' इयम्युपगम्य व्याचष्टे । तथा हि (तममृष्वन्त 
वाजिनघ्रपख अदितेरधि । विप्रासो अण्व्या भिया" (९-२६-१) । जत्र सायणीयव्याख्यायां 
इदं दश्यते- तं वाजिनं अश्वं जश्चव्रदाश्यव्याप्तं (सम्रद्धं सोमं इति वक्तव्यम्) अदितेरुपयये 
अगरक्षन्त शोधितवन्तः । के? विप्रासः मेधाविनः । केन साधनेन १ अण्व्या अङ्खुटपा 
धिया प्रह्ठया स्तुलया वा, अथवा र्मया भिया अङ्कल्येति विश्चेष्य-विशेषगभावः-इति । 
एष निक्रान्तः सोमः प्रक्ष्मया भिया दारा सम्यङ निष्पादितं रेनदरं धुख्थानं गच्छतीयेव- 
भथ॑कसखय मबरस्य (१-१५१) अषपटनषटनापटीयसी सायणन्याख्या रूपे “एष सोषः 
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अङ्गुट्याऽभिषुतो धिया कमेणा हन्द्रख निष्डृतं खानं दिवं प्रतिगच्छति ।.... अङ्करपाऽ 

भिषूयमाणः सन् होमदारा अगिनिष्पीडनद्रारा पात्रं वा गस्छति' इति! मश्रवणस्तु 
विस्प्टमाह- 'धियमिच्छन् देवानां अमृतानां निवाससयानं बृहत् (ऋतं सय) प्रति- 

गञ्छति, न त॒ पानपात्रं चमं प्रति सोमः-रति “एष पुर धियायते बृहते देवतातय । 

यत्रामृतास आसते" (९१५२) ॥ 

अन्ये च मन्राः सन्ति नवममण्डले, यश्र अङ्गटयथेकः अण्वीश्चब्दः, कर्मार्थ 
धीशब्दो चा नोपपद्यते, विस्तरभिया नोदाहरामः । अथ चेद् अण्वीभिः अङ्कलीमिरेवं 
भाग्यं, तर्दितान मनुष्यः, तु दिवो ददितुः ्र्णाया अश्विनोः प्रियाया इति 
बक्तव्यपर् । नेयमसाकं कल्पना । अप्रोपपसि प्रदशयामः । यमथं मनसि निषाय 
क्रषिमपुच्छन्दाः अण्वीभिस्तना पूतासः" ₹इव्याह सूष्ष्मशः गूढं बा गूढाय मन्द्र, तमेब 
खयं नवममण्डले, प्रथमध्रक्ते विस्पष्टमाह (९-१६-०) । अत्र "घूयख दुहिता “अण्वीः' "दश्च 
खसारः' "योषणः" चयुलोके तार्ये सोमे गृह्णन्तीति प्रयक्षवचनानि रक्षणीयानि भवन्ति । 
सोममधिडृलयालमेताबताऽत्र । तृष्य प्रथमचां ऽथांऽस्माभिक्क्त उपपादितः । अथाव- 
शिष्टं श्रग्दयं सुगमाथं भवति ॥ 

एन्द्रे तचे दितीयामृचमाह- 

इन्द्राय।हि धियेषितो विप्रजूतः सुताव॑तः । उप ब्रह्माणि वाघतः ॥५॥ 
इन्द्र॑ आ याहि धिया इषितः विप्रजूतः सुतऽवतः उप ब्रह्माणि वाघत॑ः ॥ 

हे इन्द्र धिया प्रज्ञया [धारणात्मिकया] इषित ‡ प्ररितः, विप्रजूतः विप्रण 

मेधाविना प्रदीपरभ्यानेन जूतः प्ररितः (पुरो गन्तुणुोजिव शत्यथेः) । एवंभूतः तं आयाहि 
"आगच्छ । किम्म् { सुतवतः सोमं अभिषुतवतः (मम, वाघतः स्तोतु! [आत्माथे- 
ध्यानानि वाचा आरिष्कतुमिच्छतो मम] ब्रह्माणि मश्रात्मकानि स्तोत्राणि उप 

उपेतम् ॥ 
प्रथमं अभिषृताः सोमाः इन्द्रं कामयन्त इत्युक्तम् । तत न्द्रः सोमं सुतवव 

आत्माथध्यानानि वाग्भिराविष्छत्य स्तोतुः मग्रानङ्खीकतु स्तृयतेऽस्याभृवि । अथ 
परदीक्षया धिया शद्रलेनोपेवः भाजमानेरषेयुक्त न्द्रस्ताच् क्रेमंचराजुपगच्छति । तमृषिः 
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प्राथेयते सुते सोमपते सम्मद मरं धतु धारयितुं चेति ठतीयखामृचि प्रोच्यते ॥ 

एन्द्र वषे वतीयामृचमाई- 

इन्द्रा याहि तूतुजान उप॒ ब्रह्माणि हरिवः । सुते दधिष्व न॒श्चन॑ः ॥६॥ 
इन्द्र॑ आ याहि तूतुजानः उप॑ ब्रह्माणि हरिऽवः सुते दधिष्व नः चन॑ः ॥ 

ह इन्द्र, हरिवः अश्वयुक्त, तूतुजानः अलन्तं वरमाणः सन् [अश्वयुक्तलात् ] 
बरह्माणि मन्राटनङानि लोत्राणि उप उपैतं आयाहि आगच्छ । सुते सोमे नः 

असदथ चनः सुखे तम्मद बा द् धिष्व धारय ॥ 

पूवं सोमाभिष्रेण साधिते आनन्दश्रणे, अश्विभ्यां प्राणमपसख्मे प्राणावधृते 
नाडीचक्रे च यो मदो बीयेवान् इतः ख।पितश, सोऽधुना ह्द्राधीनः कतेव्यः, येन 
त शुप्रधी-दीपते चुस्पाने पदं लम्ध्वा चितेने च्युतः स्यात् । तसादिन्दरं ज्ञायां आनन्द- 
धरले प्राथितवानृषि; “धुते दधिष्व नश्चनः इति ॥ 

हति प्रथमस्य प्रथमे पञ्चमो वगैः 

तीये वैश्वदेवत॒चे प्रथमामृचमाश- 

ओमासश्चषणीधृतो विश्वैदेवास् आ ग॑त । दाश्वां तों दाशुषः सुतम् ॥७॥ 

ओमासः चषणिश्ध॒तः विश्वे देव।सः आ गत दाश्वांसः दाशुष॑ः सुतम् ॥ 
दे विश्वेदेवासः एतत्संज्ञकाः सरवे देवाः, अगत आगच्छत । कीदृशास्ते? 

ओमासः अग्रितारः [वरयितारः] पुनः कीदशाः १ चर्षणिधृतः चषैणीनां नराणां 
धारयितारः [चपेणयः कृष्टय इव कर्मोयुक्ताः, न केवरं मनुष्या हति बोध्यम्] पुनः 
कीदशाः १ दाशुषः दत्तवतो यजमानख सुतम् अमिषृतं सोमं दाश्वांसः यथाभागं 
बिमज्य दतारः ॥ 

ओमासः- अवतेर्धातोर्निष्पन्नः श्म्द् इति निर्विवादम् । धातूनां बहथबाद् 
वधेने च अव-धातुषतेते । यद्यपीदं पदं सषदेव प्रयुक्तं ऋकसंहितायां, तथाऽपि 
(ओमानं 'ऊमासः' “उमाः” इदयादयः शब्द: प्रयुक्ता द्यन्ते । सायणस्तु प्रायक्षः 
रश्णार्थोऽतरधातुरिति चित् भ्थान्तरमप्याह ।. तथा च "ओमानं सुखिशेषं (१-३५-६) 
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ह्याह । धात्व थम तरबभेव “उमासः अबितारः” (११९९-६) इत्याह । अन्यश्र “उमाः' 
उमज्ञकाः पितरः” (३-१-८) इति च । प्राचीन-आ्य माषाश्चाखीय-अवादिषावये- 
परीक्षणाद् अवति; वर्ने पोषणे षा वतेत इति श्क्यं निर्णेतुम् । एवमेव अव-धातो- 
रूटिपरे “ऊतिः” वेनं वृद्धिः इति क्तिन्प्रत्वयान्तं पदम् ॥ 

"चर्षणयः' मनुष्यनामसु परितमिति देतोमेनुष्यसामान्यार्ये न ग्रादयम् । पशचर्विंशति- 
नामसु एकमिदम् । कारुः कीरिः कृष्टयः चषेणयः- इटयादीनि तत्र तत्र पठितान्यपि 
अविशेषेण न कदाऽपि ग्राह्याणि ॥ 

दाश्वांसः- दाम् दान दइयसानिषयन्नम् । अत्रापि विशेषो बोष्यः । तत्ययुक्त- 
भागानुसारेण बि भजनपूवेकं दानमिति धात्वर्थो बोध्यः ॥ 

वेश्वदेवत॒वे द्वितीयागरचमाह- 

विश्वेदेवासों असुरः सुतमाग॑न्त तृणैयः । उस्रा इव सखस॑राणि ॥<॥ 
विश्वं देवासः अपृम्तुरः सुतम् आ गन्त तुणेयः उखाःऽ इव सखस॑राणि ॥ 

हे विश्वेदेवास्तः विशवेदेवाः सुतम् असदीयं सोमे प्रति आगन्त 

आगच्छत । कीदशाः अमतुरः ? अपः तुतुरति, शुग्विकरणी रयन्तीति अप्तुरः वृषटि- 

प्रदाः (वृष्टिर्दिव्यानामभीषशटानाभिति बोध्यम्) । पनः कीदशाः! तूणेयः लरमाणाः 

अत्रोपमामाह- स्वसराणि मोष्ठनि उस्राः इव गाव इव । उस्राः रहमयः खमराणि 
खावासयानानि अहानि यथेति केचन व्याख्यातारः ॥ 

अप्ुरः- शृष्टिप्रदाः ¦! सर्वेऽपि देवाः वर्षितारः एव तेजो-बल-भोगादीनां, 
उदकसयेव पर्पितारो देवा इति कथा शेशवी कस्पनोपहास्यतां याति । अपां तारयितारः, 
।अन्तर्णीतण्यथेस्य तरतेरपुरः इति स्कन्द्खामी । अयेदयेऽपि अपां साङ्केतिकमथं 
गृह्णीयात् । तेन ऋचस्तात्पयं सुगमं भवति । ठचखान्ते प्रद्॑पिष्यामः । 'उखाः'- 
गोनाम ररिमिनाम च । एवं द्ववथेन्लन्दप्रयोणः साधारणो वेदे | तत्रापि उपमायां इटश। 
प्रयोगेण उपमानोपमेययोरमेदाध्यवसायद्वारा उपमेयाथंख उपमानपदाथः सङ्केतरूप- 
बाद्यमाव इति व्यक्तो भवति । तथा खसराणि- अदानि खयं सरति आदित्यः एषु, 
खः घ्रयेः मानि सारयतीलयादि निैचनमाहुः । विभ्रानितिसुखप्रदानि खमराणि 
गृहाणि (गोष्ठानि) अहानि वा भवन्तु ॥ 
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आगन्तेति मभ्यमपुरुषशवुतिामर्थ्याद् 'विश्वेदेवासः,? इत्यत्र आमभितप्रथमा- 
न्ततया व्याख्यातम् । तथा तद्िशेषणे च । ए. तृतीयद्वेऽपि आमभिता विश्वे, 
दवा इति बोध्यम् । एवं ऋण्टरये श्रुतेन आमष्रणेन सरङगच्छेव ॥ 

वेश्वदेवत्वे तृतीयामृचमाद- | 

विश्वैदेवासों अलिध एहिमायासो अद्रुहः । मेधं जुषन्त वयः ॥९॥. 
विशे देवासः अखिधः एिऽमायासः अदुः मेधम् जुषन्त बहयः ॥ 

विश्वेदेवासः हे शिशेदेवः मेधं यज्ञं (मदीयं सोमस) जुषन्त सवध्वर 

(व्यत्ययेन प्रथमपुरुषब्रहुव चनान्तम्) । कीदशाः? असिधः क्षतिरहिताः [न केना 

क्षपयितुं शक्या इयथः] । पुनः कीदशाः १ अदुः द्रोहरदिताः [यजमानाय न दरखन्ति, 
खयं अक्षय्याः आशभितानां मक्तानां न क्षयमापादयन्ति, प्रतिक्ूरं नचरंन्ति, तान् 
न वश्चयन्तीयथेः] । पुनः कीदशाः? एषिमायासः आङ् समन्तात् हदहिः देहमाना 
माया प्रज्ञा येषां ते [स्ेतोगतिकर-्राविशेषसम्पन्ना इयथः) । पनः कीदशाः? वह्वयः 
बोढारः भर्तारः, असदीय-यज्ञख धारकाः सन्तः तं भजन्तु भवन्त इत्यथः ॥ 

असिधः- सिधिः क्षये शोषणे वा इति व्याख्यातारः । न इतोऽप्यभिषात 
एषामिति विवक्षा । एदिमायासः- सषृदेष प्रयुक्तं इदं वदं । अप्सु प्रविष्टं सौचीकमर्भि 
‹एहि मा यासी इति विश्वेदेवा अवोचन्, तदनुकरणहेतुकोभ्यं रिश्वेषां देवानां 
व्यपदेश (एदहिमायासः' इति सायणल वापक्षव्याख्या । सवेतो ग्याप्प्रजञाः इति 
साधुरथः सायणीयः । अट्ृहः- व्याख्यातम् । मेधम्- मेध्यते सङ्गम्यते दवैरिति 
मेषं हव्रिराह सायणः । यज्ञ इति वक्तव्यम् । (असदीय यज्ञ" इति स्कन्दखामी, 
तथा अन्ये च । क इमे विश्वेदेवाः? एतत्सज्ञङकाः देवतात्रिश्ेषा इटयेके, यथा 
शाकपूणिः । सर्वपर्यायो विश्वशब्दः, तसाम् सतेदेवतस प्टिरिति यास्फमतम् । 
अपरोक्तमेव साधीयो दर्यते, यतो वेश्वेवघक्तमन्रेषु प्रयुक्तानि विशेषणानि प्रतिपादिता 
अर्थाश्च सपदेवसद्रदायाथ-संतादं विभ्रतीयसंश्चयम् । तदसिन् तचे सवेदेवतसाधारण- 
गुणाः कीर्तिताः । तहिं एषां शंसनख कोऽवसरः? उच्यते । यदश्धिभ्यां न्द्रेण च 
साधितं तदेव दिष्यं कमं विध्दः उक्तानुक्तक्ञाताज्ञाते्मा परदैवत-बिभूतिमूतेः सम्भूय 
धारयितव्यम्, ततः पूरयितव्यम् । अत एब सपैदेबसमषटः प्रसादः प्राध्येते ॥ 
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अस्य ठ चस्य तत्र तत्र तेः पदायेविवरणेरेषां विश्वेषां देवानां विशेषणानि आब- 
क्यकस्यलेषु व्याख्यातानि । (अतुः इदस जपां रयितारः तारयितारो वेति 
भ्याख्याय द्विधाऽपि सम्मरः साधीयान् अम्युपगवश्च । सथ्ुद्रः-नदी-द्यादिश्षब्दाः 
शङ्केतरूपाः, तस्मादापश्च सङ्केताः प्रागुक्तः । भूमिकायां सविचार श्दं स्ैमावेदितं 
साभ । (उर-५६-००) तदेवं भानु जने जमाने अन्तर्यागपरायणे, आशधिनस्यापाराव् 
प्राणसस्वे साधिते, रेन्द्रकमेणो धीसश्वे च निष्पादिते, सोमाभिष्वपदरकित-आनन्द्- 
ववे च मनः-प्राण-शरीरेषु प्रवृत्ते, विश्वेदेवा आमनरितास्तं सवमाविश्य धारयमाणाः 
थजनपरिपूरतैये प्रभवन्तीति बोभ्यम् ॥ 

अथान्तिमे तृचे, अधिनोरिन्द्रस्य विश्वेषां देवानां च प्राणबुद्धिनिष्णादनसख्य पयं- 
वसानं ऋतवितिप्राप्नौ इति, तचितिमम्पत्तिरेव यक्ञखोदेशः प्राप्तव्यं फलितमिति च 
अस्षन्दिग्धं विस्पष्टं लक्ष्यते ॥ 

अन्तिमे सारखते ठव प्रथमामाद- 

पावका नः सरखती वाजेभिवजिनीवती । यज्ञं व॑ष्टु धियावसुः ॥१०॥ 
पावका नः सरसखती वाजेभिः वाजिनींऽवती । यज्ञं वष्टु धियाऽवंसुः ॥ 

सरखती वा्देवी नः यज्ञम् असदीयं यजनं वध्र कामयताम् । कीदशी! 

पावका शोधयित्री अपि च वाजेभिः वाजिनीवती समृद्धिभिः बहुरुविधया 

सण्द्धया पृक्ता । पुनः कीदशी १ धियावसुः धिया द्रम्यवती ॥ 

पावका- पुनातेः, पापापनोदिनीयथः । पापं दुरितम्, मद्रपदव्याख्याने 
तत्खरूपं अशुभं अनृतमेवेति वबेदर्षाणां मतं प्रतिपादितम् । असृतप्रध्वंसात्पापापनये शोधन 
साधितं मवति । वक्ष्यति च अनृतनाश्चाय नतानां चोदयित्री हति । वाजेभिः 
बाजिनीवती- रेन्द्रवायवतृचस्याख्याने "वाजिनीव" पदाथप्रसक्तौ बाजकशब्दो भिचा 
रितः । धियावसुः- अदकसमासः छान्दसः । "वसु" सवत्र द्रग्यं, सं, इति 
व्याख्यायत इति प्रागुक्तम् । प्रज्ञावृ्तिभिः सत्वसमदधेयथः ॥ 

सारशवते दवे दितीयामृचमाद- 

चोदयित्री सुनृत।नां चेत॑न्ती सुमतीनाम् । यज्ञं द॑धे सर॑ंखती ॥५११॥ 
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चोदयित्री सूनृतानाम् चेत॑न्ती सुऽमतीनाम् यज्ञम् दधे सर॑सखती ॥ 
सरखती सेयं वाग्देवी यज्ञ (इमे) दधे धारयते । कीदशी! सूनृतानाम् 

श्मानं सलयानां चोदुयित्नी प्ररयित्री । सुमतीनाम् शोभनानां मतीनां मनो- 
वृतीनां हादेभावानां वा चेतन्ती चेतयन्ती प्र्ञापयन्ती ॥ 

वतृतानाम्- प्रियसलया बाक् धनृतेति लोके प्रसिद्धिः । तथाऽपि अत्र बेदे षएष- 
पदस्य ्ोभनाथे एवोपपसनः । सुमतीनाम्- अत्रापि कस्याणमतीनामिति बोध्यम् । 
दधे- लडथं एव्र साधीयान्, छान्दसः । नेह भूताथदिवक्षा ॥ 

वतीयामृचमाह- 

महो अणैः सरखती प्र चेतयति केतुन । धियो विश्वा वि राजति ॥१२॥ 

महः अणैः सरंखती प्र चेतयति केतुनां पियः विश्वाः वि राजति ॥ 
सरस्वती बाग्देबी (पूपेक्रग्यप्रतिपादिता) केतुना प्रज्ञापकेन (देनकमेणा) 

महो अणः महान्तं प्रवाहं सशरं वा [क्तख बृहतीं प्रइतति हति बोध्यम्] प्रचेतयति 
प्रकर्षेण ज्ञापयति [प्रज्ञायां सुप्षमिव सितं ऋतप्रवृत्तिरूपं अणेः-पद वाच्यं प्रवाहं उत्थाप्य 
प्ररोषयति]। अपिच विश्चाः धियः विराजति समस्ता धीश््तीश्च प्रदीपयति ॥ 

अस्यामृचि केतुना, कमेणेति सायणः, कर्मणा प्रज्ञया वेति यास्कः । बेद- 
रदस्वोद्धाटन-साघनभूतानां ऋत-करतु-भवः-प्रभृतीनां एकमिदं केतुपदम् । दशेनात्मकः 
सहजावयोधः केतुरिति सवत्र ग्राह्यम् । स्थूलाषेपक्षीयानां नये क्रतु-वाज-्रतादीनामिव 
केतोरपि बहवोऽर्था; । नास्ति नियमः । असदुक्तेऽयं नियतः केतुशन्दः स्त्र मबरवर्णेषु 
घटत शदयवधेयम् । स्थूलार्थानुषारेण अखामगरचि नदी सरखती स्तुता । प्रवे ऋचोदेयोः 
वाग्देवी सिग्रहवतीति च प्राहुः कमेठसम्प्रदायिनः । नावश्यकी परीक्षा तेषां विवक्षायाः । 
यत् रिं बा भवतु वात्पयं तन्मते, तन्मच्रद्र्टरि मदर्भो मधुच्छन्दसि भावदारि्यं आरोपय- 
तीयसश्चथम् । प्रथमं विग्रहवती भूता, ततः नदीषूपा संशृचा किल! इतोऽयं ऋषि- 
दृष्टौ हठाद् बेषान्तरपरिग्रदस्तस्याः सरखलयाः ? कारणं नोक्तम् । एलं तु देबो जानाति । 

अधर चेदवगच्छामः खरूपं सरखलयाः, आं कऋरद्रयम स्मन् दृचे विस्पष्टाथ प्रसमं 
भवेदियपश्चयम् । महीति स्तृयमानया भारला शख्या च सह सरशवती गीयते वेदे । 
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“का सरखती मही" इति तिस्रो देबीरधिषरलय व्याख्यानावसरे तासां विवेक; परस्तात् 
श्रपश्चयिप्यते । ऋतचितेः छक्तिविशेषा सषल्यश्वुतिप्रचोदिनी दिष्यावेश्चबाणी सरखतीति 
कील्यते । सलयावेश्चादन॒तप्र्वंसो भवति । अनृतं हि सव॑तोधुखपापरूपतां धत्ते, अन्- 
तात्पापं नातिरिच्यत इति पुरातनम मतम् । अनृतप्ररणयेव असाधः दृष्टः सुखाघनु- 
भवः, असाधुः सङ्कल्पः, असाधु च कमे, मानुषं जन्म आविष्य बश्चयन्ति । तसाद् 
अनृतमायुः सथा जन्मनः प्रभृति नः प्रजाधते, येन सर्वाणि नः कर्माणि कायिकानि 
भानिकानि बा अनृतसात्कृतान्यन्धितानि भवन्ति । तदत्र चिकिटक्षाया नास्ति शरणे 
ऋतादते । तच क्रतं, ज्योतिषा वाचावा रूपेण उभयथा च अबतरदयाविक्षलयाभि- 
भवतीति दशनं महर्पीणामाचानाम् । येन धियः परिवतेनं साभ्यते, जगता सद असान् 
भ्रति नूतनो विवेकश्च सञ्ञायते । ऋतमयी धीः टट ऋतम्यीं निधे, ऋतदृषपा नः 
षयूपता निष्पादिता स्यात् । यतः प्रयासवजं खमावतः सयाः हादेभावाः सयाः 
सङ्काः सदयानि च कर्माणि निरगेरं प्रवहेुः ॥ 

अधुना तृचतात्पयं सुगमे खात् । प्रथमं "धियावसुः "पावकरा' सरखती 
पापापनोदाय पारिद्यद्धय बिदधाना यज्ञकामा धीषमृद्धा प्रसीदति । तत; मानुषसय 
सवैकमतस्तमपंणरूपं यज्ञं परिपाल्य धारयते, येन कऋतानुरोधेन मलयस्य कर्माणि ज्ञानानि 
वाचो भावाश्च प्रवर्तेरन् (घूनृतानां चोदयन्ती, सुमतीनां चेतन्ती) । अन्तवच सा 
भगवती बषेति प्रवाहयति खीयेन दशनकमेणा ऋतविदीप्तीः “अपः? प्ररयन्ती मानुपे 
यजमाने, सर्वां धीप्रवृत्तीः सदयनज्योतिषा प्रज्वलयति (धियो विश्वा विराजति) चति 
सारांशः ॥ 

तदिदं भ्याख्यातं तृतीयं क्तम् । तत्र॒ विशेषतशतुथेठचप्रतिपादितो बिषयः 
भ्रागुक्तमथ समल्तं ददीटृलयोञवलयन् बाद्मख कर्मणः, यजमानख अन्तः करणपरिपाक- 
दशाविशेषस्य च सम्बन्धं प्र्योतयतीति स्पष्टम् । "महो अणे" इति प्रायश्लोऽगूढया 
सङ्केतमाषया महान्तं कऋतवितिप्रषाहईं प्रनोषयन्त्याः सरखया द्शैनकमेतभवग्रस्तावेन 
बदरं नालयन्तं अबिभेद्यतया गोपितम्, अपि तु मधुच्छन्दपेव महर्षिणा किलिद्रा 
शहस्यप्रकाङकेः पदैः प्रयुक्तेरुपदर्धितमिति गम्यते ॥ 

इति प्रथमस्य प्रथमे ष्टो वैः 

इति प्रथमे मण्डले प्रथमोऽनुबाङः 
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अथ द्वितीयेऽनुबाके चतुस्शक्तात्मके “पुरूपटलम्" इति प्रथमं सूक्तम् । प्राग्बद् 
क्रषिश्ठन्दथ, इन्द्रो देवता । तत्र प्रथमामृचमाद- 

सरूपकृलुमुतय सुदुघामिव गोदुह । जुहमलि यविति ॥१॥ 
सुरूपःऽकुलम् ऊतये सुदुघम्ऽइव गोदुहे । जुहूमाक्तिं यविंऽयवि ॥ 

सुरूपङ्ृत्नुम् सरूपाणां साधूनां सिद्धानां वा रूपाणां इृत्वुम् कतीरम् 
ऊतये शद्धे दयविद्यवि अहरहः जुहूमसि जहुमः, आह्वयामः । आद्वान- 
कमेणि दष्टान्तमाह- गोदुहे गां दोग्धि गोधुक् तस सुदुघामिव सष्ठ दोग्धीं 
पयखिनीमिव ॥ 

सुरूपडृत्नुम्- त्नुः कता, श्षिर्पीति भदोजीदीशक्षितानां उणादिसत्रवृत्ति- 
चितां पर्यामः । अतन्द्र; कतां, रिस्पी साधूनां सिद्धानां वा धीडृत्तिरूपाणां 
करमेरूपाणां वा । हल्जुः, द्वः, जिगल्युरिलेते ओणादिकङ्घ-प्रत्ययान्ताः । ऋकू 
संहितायां सष्देवात्र प्रयुक्तमिदं पदम् । उतये- अवतेधातोरूतिरिवि निर्विवादम् । 
यद्यपि क्चिद्रक्षणार्थोऽप्युपपयेत, तथाऽपि वधेना्थः प्रायः सष॑त्र सङ्गतः सादिति 
ओमाषः" इति शब्दस्याथविचरे प्रतिपादितम् ॥ 

सुदुषामिव- सुप्र दोग्धि सुदुघा ताभिव । गोदुहे- “गोः दोग्धा तस्मे" इति 
षयमपि पूर्वे व्याख्यातार इव ब्रूमः । अत्र नव्याः केचन विग्रतिपद्न्ते । अत्र द्टान्त- 
दाष्टान्तिकपयांलोचना कायां । जुहूमसि- हयतेः लडत्तमपुरुषव्रहूवचने छन्दसि शपः 
शुः । दविद्वि- निषण्डुपटितमेव प्रदम्, प्रतिदिनमिदयथंः ॥ 

अव्रेन्द्रः सुरुपषृत्नुः सुदुघया प्यखिन्योपमीयते । “उतये"' इन्द्र॒ आहूयते, 
गोदोहनाय सुदुषा आहूयत इयर्थां वक्तव्य इदयाहुः । एवं भावक्तिबन्ताद् गोधुक्पदात् 
चतुर्थी "गोदुहे" इति प्रहणे उपमायां लोपो न भबेदिलयाश्चयः । श्यं च युक्तिरापावतः 
साध्वी लक्ष्यते, कितु न लक्षयति विवक्षां मन्रद्षुः, टृ्टान्तप्रतिपादित मावेवा। 
भवतु लुपनोपमा, सवेसाधारणी सा वेदे । "गोदुहे" गोदोहनक्रियाथेमिति चेत्, गोदोग्धा 
कः ? दोहनमात्रेण कथं “ऊतिः भवति १ भवतु “ऊतिः रक्षैव, मास्तु दधिः” इति 
भसदुक्ताथा । कख भोग्यं मवति दुग्धम् , येन 'उतिः' सम्पाद्या १ हदं सवेमनालोच्य 
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उपमां पूर्णा निरूपित कृतः प्रयासो निस्सारो भवति । आह्वाता यजमानः स्तोतेव 
दोग्धा, दुग्धं फलं तखेव भोग्यं (उतये” मवति । अन्यत्रापि मघ्रवर्णेषु स्तोता गोधुक् 
सुदुधा विन्द्र इति च शीयते । यथावा आ बच सबदुधां हुवे ˆ“ "“““ न्द्र धवं सदुष।! 
(८. १.१०.) । आ ला गीर्भिमेहा्चरं हवे गामिव मोजसे । इन्द्र॒ सोमख पीतये' 
(८. ५७. १.) । अत्र प्रथमर्च हन्द्रभेन्वोरमेदाध्यवसायः कृतः । द्वितीयर्चि श्र 
उपमीयते गवा । अन्यामृचप्ुदाहरामः, यत्र स्तोता आह्वातेव दोग्धा स्पष्टयुक्तः- 

"दोहेन गामुपरशिक्ष सखायं प्रबोधय जरितजारमिन्द्रम्" (१०. ७२. २.) । अत्र “जरितः! 
स्तोतः इति सम्बोधनम् । तसैव दोहनकमणा साधनेन गूढकामं (जारं) इन्द्रं वशं नेतुं 
(उपश्चिक्ष) प्रयासः कायं इत्युक्तः । आद्वातृभिः स्तोठभिरेव दोग्धूमिभौव्यमिति संशय- 
च्छेद कोऽन्यो मरो वाटखिल्यसूक्ते भवति । इदं उत्तराधेमू- (तं ला वयं सुदुधामिव 
गोदुहो जुहूमसि श्रवस्यवः” इति (वार- सू. ४. ऋ. ४.) । अत्र (वयं? शयसय विशेषण 

“गोदुहः” हति प्रथमाबरहुबवचनान्तम् । एषं “गोदुदे" मावक्किपुप्रययान्ताद्रा इति संशयः 
छिन्नः ॥ 

दिवीयामृचमाह- 

उप॑ नः सवना ग॑हि सोम॑स्य सोमपाः पिब । गोदा इद्रेवतो मदः ॥२॥ 

उप॑ नः सवना आ गहि सोम॑स्य सोमऽपाः पिव । गोऽदाः इत् 

रेवतः मदः ॥ 

हे सोमपाः सोमपायिन् (न्द्र) नः असा सवना सवनानि, यक्षान् 

उपागहि उपागच्छ (असदीयपोमामिषपं प्रति समीपमेदि) । सोमस्य पिव 

सोमे पिज । [तथा सोमपानेन] रेवतः शद्धिमतः [तव] मदः हषः गोदाः 
इत् मोप्रद एव, इानरदिमप्रद एवेयथेः ॥ 

यजमानेन सुते सोमे धीसाम्राज्यपुरन्धरेण शन्द्रेण परिगरदय पीते सति, सोमरस- 
जन्यहषाविश्चयेन पोषितो धीराज्यखामी प्रह्ञारहमीन् वषेति सोमसुते यजमानायेति 
अन्तयीगपरा अथेपुटिमेवति । मदमत्तः श्रीमान् यथा गोदानं मोकामेभ्पः करोति, 
तथा इन्द्र; अभ्रिष्टोमास्ये बाह्ये कमणि सोमी यथाविधि निष्पीड्य रसमादाय 
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संस्कृत्य खसमे [इन्द्राय] ददते यजमानाय पुष़्ल श्वतुष्पदो गा अनुगृह्वातीति परिदाष- 
बज गम्भीरं व्यावधुते कमेटाः ॥ 

वतीयामृचमाह- 

अथा ते अन्त॑मानां विद्याम सुमतीनाम् । मा नो अतिं ख्य आ। ग॑हि ॥२॥ 

अथं ते अन्त॑मानाम् विदयाम॑ सुऽमतीनाम् मा नः अतिं ख्यः आ गहि ॥ 

अथ अनन्तरं [सोमपानाष्टन्धेन हषो तिशषयेन गोपदलश्षितज्ञानररमीनाभसम्यं 

वितरणात् परमित्यथंः] इन्दर | ते तव अन्तमानाम् भन्तिकतमानां आलयन्ति- 

कीनां सुमतीनाम् सोमनबद्धीनां, साधुचिन्तनानां किञ्चिद्रा विद्याम जानीयाम 
[देवखेन्द्रसख सवांणि चिन्तनानि ज्ञातुं कथं भ्रमवेज्जीबो यजमानः १ तस्ादेकदेशं वेति 
व्याख्यातम् । अन्यथाऽपि द्वितीयार्थे षष्ठी, 'सोमसख पिबः हतिबदुपपधवे] । नः 

अस्मान् अति मा ख्यः अतिक्रम्य मा द्य (खात्मानमिवि शेषः) आ गहि 
आगच्छ ॥ 

“अति मा ख्यः इदयत्र अन्तर्मावित-ण्य्थां बोध्यः । असान् अतीत्य म 
ख्यापयात्मानमिति पदाथः । असान् मातिक्रमीरिति भावः । "याबदसाकं दशन 
सामथ्यं तावदेव प्रकाशयात्मानम् । परिच्छिननामसच्छक्तिमतीलय खातमाने प्रकाशयति 
चेत्, द्रष्टु न शक्रुमः । अथ च मा भूरगोचरः, आगच्छ इति तात्पयेम् ॥ 

अत्र॒ सायणीयन्याख्यानसारांल्ञ एवं भवति- इन्द्र! तव सोमपानानन्वः 
अन्तिकतमानां शोमनगप्रज्ञानां पुरुषाणां मध्ये वयं थिब्रा बां जानीयाम । वर्म 
अस्मानतिक्रम्य अन्येषां बतखस्ूपं मा प्रक्थय, असानेवागय्छ' शति । "पुरुषाणां म 
बयं सिला" इति ष्याहारो निभूलाधारः । “अन्येषां बरटखर्ूपं मा प्रकथय, असानेः 
भगच्छ' इयसख न केवलं अयुक्तता, ममद्रुषु मात्सयेमप्यारोपितम् । एबंबि, 
भ्याख्यानमेव मूं सायणे नव्यानामविश्वासख ॥ 

चतुर्थामृवमाह- 

परेहि विय्रमस्त॑तमिन्दरं एच्छा विपश्चितम् । यस्ते सखिभ्य आ वर॑म् ॥४। 
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परां इहि विप्रम् अस्त॑तम् इन्द्रम् पृ॑विपःऽचित॑म् यः ते सखिभ्यः 
आ वरम् ॥ 

ऋषिरन्तर्यागि प्रवतेमानमन्यं सखायं जरते । अथवा स्कन्दखामिनोक्तप्रकारेण 
आत्मन एबन्तरात्मनः प्रेष; । परेहि परागच्छ । इन्द्रं एच्छ । कीदशम? वियम् ` 

अस्तरतम् विपश्चितम् इति श्रीणि विशेषणानि इन्द्र, करमेण वेगिनं अरहसि 
सम्यग्द्शेनप्रज्ञ' इयथेकानि। य इन्द्रः ते तव सखिभ्यः समानोचोगेभ्यः सुहस्यः 

वरम् शरेष्ठं [कल्याणं] आ आहार्पीदिलययेः ॥ 

परदहि- परा अती, अतिदूर, इहि गच्छ । अतिदूरं गतोऽपि स हन्द्र एव 
प्रष्टव्यः प्राप्नव्यलन्ि तदुपायं वा । कुतो दुरगमनमवकश्यम् ? स "विग्रः" वेगवान् पुष्टि 

बाहुस्यात् ष वेगगमनश्षीलः । अयमथः सङ्गच्छते "मा नो अति ख्यः" इति पूवोक्तेन 
वाक्येन । व्िग्रपदं मेधाबिनामसु पटितमिति (वरिपश्चितम्" इति विशेषणान्तरे वतमानेऽपि 
अनथकं पुनरुक्तिमलक्षयन् विग्रं मेधाविनं" इति व्याचष्टे सायणः । केचन बिग्रमिन्द्र- 

विशेषणं विपथितं स्तोतृविशेषणं चाहुः । बिग्रकश्षन्दः वेगश्चन्द इव बिजतेधलनार्थाद् 
धातोर्निष्पन्नो वेगाथ्योतक इति ग्राह्यम् ॥ 

अस्तृतम्- मदिंसितं, अपराजितं प्रतिकूलरसुरः वरत्रादिभिरिलयथः । विपथितम्- 
अन्तर्यागे काः प्रतिकूखाः शक्तयः काथानुङरूला इति विशिष्य पश्यन्ती प्रज्ञा इन्द्र 
वतेते, तसात् स जानाति वरीयान् शात्रवशक्तीर्धिजेतुम् । तथाक्तु प्रयः अन्येभ्यः 
समानेभ्यो युक्तेम्यः (सखिभ्यः) श्रेष्ठ वर) व्यधत्त, विदधाति च, तसात् सएव 

उपगन्तव्यः, उपगम्य प्रष्टव्यश्च ॥ 

पञ्चमीमृचमाद- 

उत वन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत । दधाना इन्द्र इहुवः ॥५॥ 

उत बुवन्तु नः निदः निः अन्यतः चित् आरत दधानाः इन्द्र 
इत् दुव॑ः ॥ 

उत अपिच नः असाङ निद्ः निरोधकाः वुवन्तु भणन्तु (णं 
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बक्ष्यमाणप्रकारेण) । अन्थतः चित् अन्येषु ्षत्रेप्वपि मिरारत (इतो निगेलय) 
अरणं डर प्रयासं इरुत । कीटश्चाः सन्तः १ इन्द्र इत् इन्द्र॒ एव दुवः (युष्म- 

दीयां) परिषर्यय दधानाः धारयमाणाः ॥ 

निदः- निन्दका इति प्रवे व्याख्यातारः । वन्धनं निरोधनं वा धाज्रथः ॥ 
निन्दायामपि कचिद्रतेते, उपपन्नश्च । यथा प्त्रादयः प्रकाशापरकाल्दविभूतयश्च देवद्विषो 
यज्ञविधातका मवन्ति, तथा अन्येऽपि अन्तर्यागप्रवरचछ्य पुरूषय देवराजमिन्द्र प्रष्सोः 
निरोद्धारो भवन्ति । त एवे "निदः इत्युच्यन्ते । णिदिधातुः बन्धनार्थे अन्यत्र 
अगि प्रयुक्तो मवति । निदितम्" निदानम् 'निदातारम्' इयेतानि बन्धनार्थानिं 
मनरेषु दृइयन्ते । "उदुसियाणामसृजनिदानम्" (६. ३२. २.) । निदानं बन्धन 
बोध्यम् । "वरुख भदः पणिभिरपहतानां गवां निदानं बन्धनं उदसुजत् अमोचयत्! 
इति सायणः । “चरन् वत्सो सुशनिह निदातारं न चिन्दते' (८. ९१. ५.) । निदा- 
तारं निरोधकम् इति सायण एव । (शुनधिच्छेषं निदितं सहस्राचयूपादथुञ्चः" । निदिर्त 
नितरां बद्मियब व्याख्याता ॥ 

अघ्य घरक्तष्य तात्पयवर्यालो चनायां "निदो निरोद्धारः, न विह निन्दका इवि 
विस्पष्टं भवेत् । अस्यामृचि असार प्रतिकूला निरोद्धार एव उत्तरोत्तरप्रयाणाय नः 
सम्मतिं ब्रुवन्लित्युक्तम् । असद नुकूल। अपि अस्मान् भाग्यशालिनः कममबीराः काये- 
साधका इति बरुवन्तु, “उत नः सुभगान्" इति उत्तरत्र ऋचि प्रा, तस्मादुभयो ऋचो 
तात्पर्ये सम्बन्धोऽवधेयः ॥ 

आरत- अरतिः भरणं अरिः अयः आर्यः हादयः शब्दाः, प्रयास-परिश्रम- 
निरन्तरोचोग-कषेणाचर्थे वेदे प्रयुक्ता ज्ञेय; । अत एव “आयेः' अनसः, नियोचमी, 
देवाराधनकमेणि देवशत्रुभिः सह योद्धा, मानुषं दिव्यसम्पत्फणिनीं विधातुं र्षि 
न जहाति नियं कषेकः- इत्या््ये भ्रयुक्तो प्राद्यः ॥ 

दुबः- सामान्ये कम, परिचर्या वा ॥ 

हति प्रथमस्य श्रथमे सप्तमो वगैः 

पष्ठीमृचमाह- 
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डत न॑ः सुभरगे। अखििचियुदेस कृष्टय॑ः । स्यामेदिन्द्रस्य शमेणि ॥६॥ 

डत नः स॒ऽभगान् अरिः वोचेः दस्म कृष्टयः स्याम॑ इत् इन्द्र॑स्य शमेणि ॥ 
उतं अपि च [न केवलमसत्रतिक्ूला "निदः", अनुकूला अपि वक्ष्यमाणरीया 

्रबन्ित्याह “उत” इति निपातः] अरिः कृष्टयः (असद) योद्धारः, कमं इन्तः 

[अरिरिति वचनव्यत्ययः सं-अरणश्चीला आर्यां देवाय योद्धारः, दृष्टयः कर्षणश्षीरा४ 
कलावा्षये] नः अस्मान् सुभगान् धन्यान् कृतार्थान् वोचेयुः उच्यासुः । (किञ्च) 

ह दस्म कमेनिप्पादक, इन्द्रस्य शमणि सखे स्याम भवेम इत् पादपूरणे, 
{भथबा इन्द्रस्येव प्रसादाषटुभ्ये तदानन्दे भ्रियेमदहि हति अवधारणार्थे बा इत्" इति 
ओोचेयुरिति सम्बन्धः, ॥ 

पदाथकथन एव तात्पयमाविष्कृतम् । ऋचोऽसखाः पूवेस्याच सम्बन्धः प्रागुक्तः । 
दंस-दस्ादिषत् दसपदमपि कमेनिष्पादने प्रतिपादयतीति बोद्धव्यम् । “अरिः इृष्टयः' 
श्युर्नाम अववमानुषवर्गीयाः अन्तर्यागभ्रवतेनसाषनानुङलाः । वस्तुतस्तु, अतीन्द्रिय- 
भूखा देवताशक्तिमेदा; दिम्यविभूतिविशेषाः मानुपं यज्ञेन साधनेन दिवमाररकषुं आ 
प्न्तं च उपड्वेन्तः, तख भ्रातर इव सखाय इव तयुक्ताः [जामयः सखायः युजः) 
्ं तारयन्ति तेन खयं च वप्यन्ति सम्प्रप्ना रन्ध्रं श्षमं । यज्ञाभ्वनि पुरूषं निरुद्धवतां 
परिच्छिक्नवतां वा वैरिणां [निदः] अतिक्रमणे सहायभूता (अरिः दृष्टयः" अधुना तेन 
क्षाधितकमेणा (दस) पुरुषेण इृतार्थेन सह हन्द्रानन्दपरायणा मवेयुरिति युक्तमेवेदम् ॥ 

अनयोदैयो ऋचो परस्परसम्बन्ध्ञापकं वाक्यद्वयं च निरीक्षणीयम् । एन्द्रं कमं 
डत, सवेकमेमारमिन्द्रे निवेश्य बिभृत (दधाना इन्दर इद्वः) इति पूर्धि प्रोक्तम् । 
अत्र हन्द्रयेब श्मेणि धियेम (खामेदिन्द्रख श्षमणि) इति तथाविध कमणः फलं च 
ध्रोतिवम् ॥ 

।आशत' इत्युक्त्वा तदेवायुरणितं अरणाथेकधातुनिष्पन्न-अरिपद प्रयोगेन । पर्व 
शरसम्बन्धध्यननायेदृश्षी रीतिरवलम्बिता मब्रदर्धिभिरिति पुनः सारयामः ॥ 

सप्ठमीमृचमाद- 

पमाशुमारवें भर यज्ञधिय॑ नृमादनम् । परतयन्म॑न्दयत्संखम् ५७) 
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आ हम् आशुम् आशव भर यज्ञशभ्िय॑म् नुऽमाद॑नम् पतयत् 
मन्दयत्ऽसखम् ॥ 

आशवे बेगोपरक्षिताय तीव्रायेति वक्तव्यम्] न्द्राय इम् [एनम् 

शदमर्थोऽयं निपातः] आशुम् सोमम् आ भर आहर । कीदशं सोमम् 

यज्ञश्ियम् यक्ञवैभवभूतम् (यजं श्रयति, यज्ञश्रीः तं हयेकफे) । पुनः कीट्शम् ¶ 

न्रृमादनम् नृणां मादनं मदकरम्, (मवुप्यो दबश्च नर उच्यते वेदे) पृनश्च 

मन्दयत्सखं पतयत् मन्दयत्सखं इन्द्रं पतयत् पतयन्तं गमयन्त पुरतो वहन्तम् ॥ 

पतयत्-- द्वितीयाविमक्तिलोषः छान्दसः, सर्वेऽपि व्याख्यातारः सोमविश्े- 
षणतेन गृह्णन्ति, कथञ्चित् रूप निष्पादयन्ति । मन्दयत्सखम्- "पतयत्" इति सकमेक- 
धातोः शतप्र्ययान्तख क्रियायकसख कमैपदं मवति । यजमानान् मन्दयति हषेयतिं 
इन्द्रः, तस्मिन् सखिभूतः सोम इति सायणो मन्यते, अन्ये व्याख्यातारः अन्यथा 
व्याङ्कुवते, नव्याध किमपि विभावयन्ति, यः को वा मवत्वथेः "पतयन्मन्दयत्सखभ्। 
शयत्र व्याकरणोपपाद्न छान्दसवाश्रयणेनैव साध्यम् । तदिह मन्दयन् हषेयन् सखा 
सन्दर) तम् "पतयत्" सोप्रमिति वयम् । यःको वा भवतु इन्द्र सखा, सोम इति 

सायणः । अत्रालुपपत्तिभवति, तन्निरीक्षा नावक्यकी । यजमान ऋषिरन्तस्सोमयाजीं 
इन्द्रसख एवेति वयभ् । अयमथः धक्तेऽसिन्नन्याभिक्रम्मिः सङ्गच्छते । व्यार्याना- 
न्तरपरीक्षया नासि प्रयोजनमिलयलमेतावता ॥ 

अषटमीमृचमाह- 

अस्य पीत्वा श॑तक्रतो घनो वृत्राणांमभवः । प्रावो वाजेषु वाजिनम् ॥८॥ 

अस्य पीत्वा शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो घनः वृत्राणाम् अभवः भ्र आवः 

वाजेषु वाजिनम् ॥ 
हे शतक्रतो शतकमेच् (शतं बहुनाम, करतुः कमे, प्रज्ञा वा, ओौविलयादन्र 

कर्मार्थ ग्रः) अस्य सोमख सोमं (दितीयार्थे ष्ठी, सोमसम्बन्धिनं अश्वं शति शेष- 

वष्ठी षा युक्ता) पीता, वृत्राणाम् आवरकाणां (इृत्रनामकासुर-तद्धिभूतिभूतार्ना 
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शत्रूणाम्) घनः अभवः हन्ता भवसि [डो लडयः छन्दसि, इह पुक्तथ) । वाजेषु 
कपष वाजिनम् समद्धिमन्तम् प्रावः प्रकर्षेण रक्षसि ॥ 

अत्र बृत्रा्सुराणां तत्वं समासतः द्रक्तान्ते निवेदयामः । बाजपदाथंः प्राग् 
तिचारितः, सर्वत्र समृद्धिः पूणता ३ेति 'वाजिनीवश्च', "वाजेभिर्वाजिनीबती" इयादौ 
बयारूयाने प्रदर्चितम् । प्र-आवः- अत्र रक्षणार्थांऽव-धातुः, शत्रं हवा वाजिने इन्द्रो 
श्षतीयौविलयात् । श्रावः" “अमवः' इति लङा भूतार्थो न पिवक्षितः । यदा सोमं 
पिबति शतक्रतुः, तदा वृत्र हन्तं प्रश्ः, वाजिनं रितु चेति विवक्षा । तसात् साबै- 
कारिकं तक्वश्रुक्तम् । तत्र लडर्था युक्तः ॥ 

नवमीमृचमाद- 

तं स्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । धनानामिन्द्र सातये ॥९॥ 

तम् त्वा वाजेषु वाजिन॑म् वाजयामः इातक्रतो इति शतऽकतो 
धनानाम् इन्द्र सातये ॥ 

वाजेषु सम्द्धिषु वाजिनम् समरद्रम् (सन्त) तंत्वा तथाविधं तं, 
हे इन्द्र शतक्रतो बहकम॑न् वाजयामः पुनः समथेयामः । मयम् १ धनानां 
सातये रन्धानां दिव्यधनानां अन्तस्सम्पदां उपभोगाय । तातिः न केवल प्राप्तिः, 

श्राप्रख रश्षणमपि, तस्माद्धोगायेत्युक्तम् ॥ 

वाजश््दाथं बहुधा ब्रते सायण शइयवोचाम । एकत्रैव स्थरे विविधमथेमेकस 
पद सयोक्तवा भ्रमयति चिन्तकान् इति त॒ नोक्तम् । अतीतायामृचि "वाजेषु वाजिनम्, 
इत्यत्र “सङ्कामेषु सङ्गामवन्तम्” इत्याह । अस्यामृचि वाजेषु वाजिनं बाजयामः' ह्यय 
अथः युद्धेषु बलवन्तम् (वां) अन्नवन्तं कमेः दयाह । वाजिनं सद्गामवन्तम्' 
“वाजिनं बलवन्तम्" हयेकत्रैव पदमेकं हिधा व्याख्यातम् । अप्रं च वाजं अन्नम्, घाजं 
ब्रलम्, वाजं युद्धम्, दयेकस्येब पदस्य एकत्रवर्चि त्रयोऽ्थाः दत्ताः । मृग्य एव 
भ्यवस्यागन्धः ॥ 

दद्यमीमृचमाह- 
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यो रायोऽवनि्महान्त्सुंपारः सुन्वतः सखा । तस्मा इन्द्राय गायत ॥१०॥ 

यः रायः अवनिः महान् सुपारः सुन्वतः सख तस्म इन्द्राय गायत ॥ 

यः [इन्द्रः] रायः धनख (दिव्यखान्तरख) अवनिः भाभ्रय आषार इयथः 
(एथ्वीनाम, सर्वेषां भूतजातानां आश्रयो हि परथिवी) । महान् बृहन् [अत एवाश्रयन्न 

उपपद्यते] बलेनापि महान् , अत एव सुपारः सुष्टु पारयति [सुरक्ितं प्रापयति देव मक्त 

पुरुषं प्राप्तव्यं खानम् } । सुन्बतः सखा सोमयाजिनः सखा (च) भवति, तस्मे 

इन्द्राय तखेन्द्रखार्थाय (तादर्थ्ये चतुर्थी) गायत स्तुतिं रुत (मग्ररिति शेषः) । 

अद्यामृचि स्पष्टमुक्तं “सुन्वतः सखा इन्द्र॒ इति । मन्दयत्पखः इन्द्र एषेत्युपपद्यतेऽ 

सदृक्तेः ॥ 

व्याख्यातं “सुरूपकृत्लुम्" इति क्तम् । अख कमसु विनियोगो याज्ञिकैरान्नातः । 
हेन विचारितेनासाकमदं प्रयोजनम् । तस्मात् श्क्ततात्पयंमन्तरर्थानुार्येव सुतरा्चुप- 

पद्यत शति सद्रूपेण तननिरीक्ष्यते । अन्तमेदि्बां स्वया सोमयागे तिनियोगोऽखेति तु 
बोध्यम् । इदान्तर्यागे चलति, कमपि दशाविशेषं प्राप्तख क्रषेमेुच्छन्दस रेन्दरी स्तुतिः 
भबति । कासा दश्चा यत्र किमषीन्द्राह्लभ्यं क्रपरवर्यं भवति? रिंवातत् प्राप्तव्यम्, 
यदथेमस्पथेना क्रियते सोमयाजिना महर्षिणा १ पद्यामस्तावत् ॥ 

सुतः संस्कृतः सोमो देवानामन्नं मवति । देवास्तं यथाभागं शज्ञानास्तनमदेन 
बलिनो माडुषे खयं वधेन्ते, तेन तमपि वधेयन्ति, सर्वर्छृष्टाचुभूतीनां वमधिकारिण च 
विदधते । ये चाखाथेपरा भूवा खीयमानन्दं सवानुभूतीनां सारं सोमपदलक्ितं रं 
“देवेभ्य हदं न ममः इति न प्रयच्छन्ति प्रत्युत विषयमोगरता; खाथपरा नीचै- 
जीषिनश्च भवन्ति, न खड ते दवानामाराधकाः रि तु पणिनामकानामसुराणाप्रुपासकाः 
भवन्ति । पणयो हि खाभिन हृन्द्रियायेचेतन्पण्य, यख सवशः परिच्छिनशृततेव्योपारेषु 
अणिज इव ते व्यवहरन्ति । न हिते सुन्वते सोमं, नापेयन्ति संस्कृतं सोमाभिषव, 
नापि म्रानुचारयन्ति । एतैरेव पणिभिरपहय सथुञ्बरचेतन्यरइमयः (रोचमाना 
ध्रयसख गावः) गुहायां मृदिता भवन्ति । साच गुहा, गूढमसासु बतेमानं जागरित- 
श्रह्वायाः प्रागवयितं अप्रबुद्ध चेतन्यं बासनानामधिकरणं गोध्यम् । न केवलमेव रुक्ितायां 
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गुहायां गाः प्रच्छादयन्ति पणयः, अद्रिजञब्दलक्षिते घनीभूते अन्धतमसेऽन्नमये जडे 
वस्तुन्यपि । अपि चते खीयमध्वानमनुगम्य चोरिता गाश्च गवेषयन्तीं उञ्वल- 
सहजावबोधरूपिणीं सरमाख्यां देवश्चुनीमपि वयन्ति, भ्रंशयितं प्रयतन्ते ॥ 

त इमे पणयोऽधुना सोमसवनिपैतनादतिक्रान्वाः । कऋपेर्यज्ञाम्युदये प्रवतेमाने 
ते वत्राश्च (वरत्र्तद्विभूतयश्च) समतीताः, येरसाकं पूणः शक्तयः क्रियत्रैमवानि च 
आश्रय प्रतिचष्यन्ते । तथा बलश्च पृष्ठतः कृतः येन उ्योतिनेखधितं असतोऽवरुष्यते । 
एषं प्रयुखेष्वसुरेषु यज्ञवेरिषु अतिक्रान्तेष्वपि, मार्गे पुनरन्येऽवतिष्ठन्ते ये परिच्छेदनिय- 
मकाः बन्धका (निदः) निन्दका वा भवन्ति । यद्यप्येते न पणिवृत्रवलादय इव ज्ञान. 
क्रियाशक्तिप्रसारग्रतिङूा मवन्ति, तथाऽपि अभिन्रद्राष्परुत्तरोत्तरपदक्रमणे तं निर 
न्धन्ति । तस ज्ञानशक्तिक्रियारोपन्यूनातिरिक्ततादीन् दोषान् प्रकाश्य (इतो नं 
गन्तव्यम्, गन्तु मधिकारसम्पादनात् प्राडनानुजनीमोऽनन्तरगमनम्” इति प्रयव- 
विषठन्ते ॥ 

तदसिन् क्ते सेयं दक्षा प्रस्तुता, यसामूपिर्दिव्यप्रकाञ्चामिवधनायेन्द्रमाह्वयति, 
येन निरोधकृ-तद्धेतुभूतन्यूनतादिदोषाणां निनारणं मवेत् । इन्द्रो हि प्रथुसतरैलोक्याधि- 
कारिकाणां देवानाम् , विश्वमनस्तचाभिमानी, दिव्यो मनोमयः सम्रार् । तत्प्रसादात् 
तदेमबसख उञ्वलग्रज्ञाःमकसय पनसो पिरासनमसासु सम्पादयितन्यम् । यनेन््रियार्थ- 
षणादिभिर्विङृति प्रापितसख अनृतप्रज्ञाविमोहितसख मनसः सङ्कोचाद्टिस्तृतिः बन्धनात् 
विमोचनम् प्रकाश्षलेश्षात् प्रकाश्चभूमा च निष्पद्येरन् ॥ 

देन्द्री श्चुभरोउवलग्रज्ञा हि सुरूपाः साध्वीर्धात्ि्तीः साधुरूपाणि कमोणि वा 
साघयितु प्रमवेत् , येनानुदिनवधेनं खादिति 'सुसूपट़ृत्वुमूतये' महर्षिराह्ययति प्रथमां 
क्रचि । दिव्यप्रकाश्चा प्रज्ञा अभमिषुतेन सोमेन युक्तेन पोषिता हषेमरिता खीयान् 
रहमीनमिवषेती्युक्त गोदा इद्रबतो मदः) द्वितीयस्याम् । तथा वचित्तेजोविशेषलामे 
देभ्याः प्रज्ञाया आलयन्तिकीशर्ीर्ेदितुं यद्यपि प्रमवामः, तथाऽपि प्रमातिश्चयोदयाव् 
र्निरीक्ष्योऽतिगोचरे वा मा भूद् भगवानिन्द्र इति तृतीयस्याम् । अथान्तरार्मानं अन्यं वा 

सखायदुपासके प्राह- “इन्द्र एव प्रष्टव्यः, स वेगेन बलवानपि प्रतिङ्लानयुदूखां श्च परयति 
्राज्ञवक्ुः, ददाति च शष्ठ पदं, दत्तां नः सखिभ्यः इति चतुध्याम् । असारं 
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अनन्तरप्रतिपत्ति निरोद्धार एव अनुजानन्तु, भणन्तु च- यूयमधिकारिणोऽधरुना, 
अन्यतोऽपि गजा इन्द्रकमांणः सनतः परिभमं रुतः इति पञ्चम्याम् । असद चुका 
कायेसहकारिणो देवकार्यनिरताश्च “करे, साधु साधितं कमं बया, अख ञं रन्द्र 
महत् सखम्, तत्रेव सामेति बरन्तु" इति पष्याम् । शिष्टाश्च ऋचो यावत्परक्तसमा्ति 
हन्द्रमहिमाञुवणेनपरा हन्द्रप्राथनात्मिकाथ प्रागृविदृतरीदया मनच्रायैपरिज्ञानाद् विस्पष्टं 
ओरोष्याः ॥ 

हति प्रथमस्य प्रथते अष्टमो वमैः 

द्वितीयाचुवाके प्रथम ष्क्तं समाप्तम् 

दवितीयाचुबाके आ विति दशचं द्वितीये क्तम् । ऋषिच्छन्दोदेवताः पूमेवत् ॥ 

आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । सखायः स्तोम॑वाहसः ॥१॥ 

आतुआइतनि सीदत इन्द्र॑म् अभिप्र गायत् सखायः स्तोम॑ऽवाहसः ॥ 
आ आ इत आगच्छत (उपसगोभ्यासात् तचुक्तयारूयातखास्यासः, अव- 

कयमागन्तव्यमिलय्थकः) तु (पादपूरणः, श्षिप्राथको निपातो बा) निषीदत उष- 
विशत इन्द्रम् अभिप्रगायत हन्द्रमभिष्वसीभूष प्रकर्षेण गायत । हे सखायः 
हदः (समानकर्मणि प्रवृत्ताः) कीट्शासे { स्तोमवाहसः स्तोमान् प्रापपितारः 

[श्न प्रति] ॥ 
अत्र ऋलिज आममिता इन्द्रस्तवनायेति कमेपरं व्याख्यानद्चुपप्ते । दविभाऽपि 

तात्प प्रायश्च; सम्भवति मच्राणामिस्युक्तमेषासाभिः । परं तु अन्तरथख प्राधान्यं 
सर्वत्र, बक्चार्थसख विसंवादो नैकत्रेति च सरणीयम् । अत्र 'स्तोमवाहसः” इति सखीनां 
आमन्नितानां बिशेषणं साङूतं बोध्यम् । अन्तर्यागे, सखाय इमे युजः जामयः” अति- 
मानुषभूचराः देवकायेधुरंषराः भसाकं स्तोमान् इन्द्रं परति प्रापयितुं प्रभवन्ति । न तु 
केवलं स्तोतार इमे, अपि तु स्तोत्रवाचोऽसन्निगैता हादेवाणीर्वां नयन्ति स्तुतिविषथी- 
भूतमिन्द्रम् । (अरिः इष्टयः” प्रागुक्ता अप्यव॑भूताः सुहृदो हेयाः ॥ 

दितीयागचमाद- 

पुरूतमै पुरूणामीकानं वायोणाम् । इन्द्रं सोमे सचां सुते ॥२॥ 
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पुरुऽतमंम् पुरूणाम् ईशानम् वायीणाम् इन्द्र॑म् सोमे सचां सुते ॥ 
प्रचोऽस्याः पूवैयर्चा एकवाक्य लात् श्रगायत' इति अन्वयः ॥ 
सचा सह (ससिमिः यजमानेन सद कसिग्मिर्वा सम्भूय) सोमे सुते 

अभिषते इन्द्रम् अभिप्रगायतेति सम्बन्धः । कीदशमिन्द्रम् ! पुरुतमम् अतिक्षयेन 

बहुलः [बहुधा मवन् प्रभूत इत्यथः) तम् । पनः कीदशम? पुरूणाम् वार्याणाम् 
इदानम् बहूनां वरणीयानां (वराणाम्) खामिनम् ॥ 

पुरुतमम्- अत्र व्याख्यातारो विविधं व्याचक्षते । "पुरन् बहून् [शत्रून्] तम- 
यति प्पयति' इति सायणः । शत्रुनाश्ञन इति विशेषणमिदेनद्रसायुक्तम् , वरदानश्षौण्ड 
इति स्तुतिप्रसक्तः । (अतिक्षयेन प्रभूतम्” इति पदमिदं व्याख्यातमन्यत्र सायणेन, 
इहापि तदयुक्तम् । "यः पावकः पुरुतमः पुरूणि पृथुन्यमनिरनुयाति भवेन्” (६-६.२) ॥ 

तृतीयामृचमाह- 

स घांनो योग॒ आ संवत्सर राये स पुरन्ध्याम् । गमद्वाजेभिरा स न॑ः ॥३॥ 

सः घ नः योगे आ भुवत् सः राये सः पुरम्ऽध्याम् गम॑त् वाजेभिः 
आसः नः ॥ 

घ पादपूरणः । अवधारणार्थो निपातोऽयमियेके । तर्हिं चतुधां प्रुक्तन 
तच्छब्देनाख पतम्बन्धः । सः इन्द्रः प्रागुक्तगुणविश्चि्टः नः अस्राकं योगे अप्राप्य 

रामे विषये आ भुवत् अभिषखं यथा तथा मघतु [सनिदितो भूवा अरग्धं पुरुषार्थ 

लम्भयलियथंः सः राये धनाय दिव्यसम्पदथं स आ युत्" इति सम्बन्धः । सः 
पुरन्ध्याम् बह्मथा प्रज्ञायां [बहुविधायां बुद्धौ, आ धवत्] सः वाजेभिः समृद्धिभिः 

(सवेविधाभिः) नः असान् आ गमत् आगच्छतु । वजेभिरिदयत्र सहयोगरक्षणा 
तृतीया ॥ 

बहुषिधपूणेतातिशिष्टः इन्द्रः साभिष्येन अरन्धलाभ-कन्धसम्पद्रक्षण-बहुलग्रज्ञाः 
साधयविति प्राथना ॥ 

चतुर्थीग्रचमाद - 
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यस्य॑ संस्थे न वृण्वते हरीं समत्सु शत्रवः । तस्मा इन्द्राय गायत ॥९॥ 
यस्य॑ सम्ऽस्थे न वृण्वते हरी इतिं समत्ऽसु शत्र॑वः तसम इन्द्राय गायत ॥ 

यस्य हन्द्रय संस्थे संखयने हरी अश्चौ दौ (हितीया) समः सु सक्रामडु 

दात्रवः शातपितारो वैरिणः न वृण्वते न वारयन्ति तस्मे इन्द्राय तखेन्द्रख 

सन्तपणाधेम् गायत स्तुतीः इरुत ॥ 

संस्ये- धालथानुक्षारेण (संखाने" इत्युक्तम् । इन्द्र आवा्तलाने, समागम- 
खाने वा शत्रवः हरिनामकौ हन्द्राश्चौ बारथितु न प्रभवन्ति, तयोरप्रतिहतवीयेवात् ॥ 
"हरी इन्द्रस" इति निषण्डुपदितं इन्द्राश्चयोर्नाम प्रसिद्धम् । हरिः हरितवणं इदयाचक्षदे 
प्रायश्च व्याख्यातारः । हयं गति-कान्योरिति धातोः दरिपदनिष्पत्तौ कान्यथेसिदि 
सुगमा मवति । हयेश्वः, हरिकेशः, हरिविपंसम् , हरिधायसम् इत्यादिप्रयोगे कमनी. 
यतं भाखरलरं बा द्योतितं भवति । इन्द्रय प्रकाञ्चमयस्य बाहौ हरीः हरितवर्णावपि 
कान्तिमन्तौ । हन्द्रषस्ाने तयोः प्रमां देवशत्रवः न "वृण्वते, नाच्छादयन्ति न आब्ु- 
ण्वन्ति, तयोः प्रषारं न प्रतिरन्धन्ति । “संखे रथे संयुक्तौ हरी" इति सायणब्याख्या । 
अन्यत्र विविधमेकं सायणीये संखपद्व्याख्यानं मवति- सखाने, आसादने (५--८) 
“स्याने युद्धे" (८-२१-११) संस्थानभूते यज्ञ (८-२०-१५) 'सन्चामे" (८-३२-११) । अत्रेदं 
द्रष्टव्यम् । सवत्र संख्यानं स्थानं बा संखपदायंठु्वा ततः खसम्भावितप्रकरणवशात् 
सङ्गामो यज्ञो वा दिवरणार्थः कथितः । गूढाय अन्तदेशेनशक्तिविगेष-सङ्केतभूतौ हरी 
इन्द्रख ॥ 

पश्चमीमृचमाह-- 
सतपा सुता इमे शुच॑यो यन्ति वीतये । सोमासो दु्यारिरः ॥५॥ 
सतऽपात् सुताः इमे शुच॑यः यन्ति वीतये सोमासः दधिंऽआरिरः ॥ 

इमे सुताः सम्पादिताः सोमासः सोमाः सुतपात्रे सुवसख अमिषुवख 
सोमस्य पतने पात्रे इन्द्राय यन्ति गच्छन्ति । किमयम् १ वीतये तदीयन्याप्षये 

(यजमाने इन्द्रस जन्मने, व्यप्तये, आगतये वा इयथः बेतेर्षातोगेति-भ्याप्यायथेवात् । 
अन्त्यागि देवानां बीतिर्नाम यजमानद्चुदिश्य आगतिः, तत्र ष्या्तिः, जन्म बा भवि) 
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कीटदाः सोमाः१ शुचयः दीप्ताः [ सैस्छृताः शोधिता अत एव दीपाः, श्च दीप्तौ 
इति धावर्थानुगमो बोध्यः] । पनः कीदशाः दध्याशिरः दधिमिश्राः [आङ् 

भूमैकात् दिंसार्थात् भृणातेर्निष्पननं, आभ्रृणाति आशीः इति रेफान्तं प्रदम् । दोष- 
विधातकं इयथः । दधि आशीः येषां ते दध्याशिरः इति सायणीय-भ्याख्यानुसारतः 
श्म्दाथः] ॥ 

त्याशिरः सोमाः प्रसिद्धाः भ्रौतकमेसु, गवाचिरः दध्याशिरः यवाशिरं शति 
क्रमश्च पयो-दधि-यवमिभ्राः सोमा उच्यन्ते । अधिभ्रयणसाधनभूतानि त्रीणि द्रव्याणि । 
शभरयणं च मिश्रणम् । अत्र सङ्कतार्थो लक्षणीयः । पयसा तत्परकृतिभूता गावो रइमयः 
श्रह्प्रकाश्ा रक्ष्यन्ते । तत्परिणामेन दभ्रा धारणासिमिका ष्र्मा बुद्धिः, यवेः षनी- 
भूत-बादयप्रज्ञा स्पूला बुद्धिश्च । एवं गवादिद्रव्यत्रय-सङ्कूतितेषु प्रजञाप्रकाश-घध्मबुद्धि- 
स्थुलम्रहञा स्वेषु सोमेः सह मिश्रणाय सिद्धेषु सत्खेव गवादिभिरषिभिताः सम्मदरस- 
जाहिनः सोमाः पूताः तत्तदेवताभ्योऽप्येन्ते, ताभिश्ादीयन्ते, शरज्यन्ते । तथा रस- 
ग्रहणेन देवानां मानुषे यजमाने इद्धिरिलयादि स्पष्टं पूर्वोक्तं सबं सायेम् ॥ 

हति प्रथमस्य प्रथमे नवमो वगः 

अथ षष्ठीमृचमाद- 

त्वं सुतस्य॑ पीतये सवयो वृद्धो अजायथाः । इन्द्र ज्येष्ठ्य।य सुक्रतो ॥६॥ 

स्वम् सुतस्य पीतये सद्यः वृद्धः अजायथाः इन्द्र॑ ज्येष्ट्याय स॒क्रतो 
इति सुऽक्रतो ॥ 

हे इन्द्र त्वम् सुतस्य अभिषुतख सोमख पीतये पानाय सद्यः तसिन्नेव 
समये बद्धः शरीरेण वीर्येण च बृद्धि प्राप्तः अजायथाः जायसे, मवसि 1 किमथम्। 

ज्येध्याय ज्येष्ठानां प्रृदानां श्रेष्ठानां बा कमेणे, दे सुक्रतो शोमनकमेन्! ॥ 

इन्द्रः सोमं पीला तत्परमाबेण सचो वृद्धो भवति । अत एव प्रषृद्धवीयैख तस्य 
भेष्ठङम युक्तम् । उपपभं च सुक्रतो इति सम्बोधनम् । "पीतये" शयत्र दतीयार्थ 
रतुथ इति स्कन्दखामिनो व्याख्या समीचीनं तात्पयेदुपपादयति । न चेदेवम्, 
(सचः' श्यसख खरसता विहता शोषिता सात् । क्मपरव्यार्याने तु ।तसिमेवाहनिः 
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इयाहूः । “गुणव चननराह्मणादिमभ्यः कमेणि च" इति घत्रानुसारेण उयेश्यं कमे अत्र 
उपपन्नं ग्राह्यम्, शद्धो अजायथाः" इत्युक्तेः पुनर्ज्येष्ठमावो न विवधितः ॥ 

सप्तमीमृचमाह- 

आ तवां विशन्त्वाशवः सोमास इन्दर गिर्वणः । शं ते सन्तु प्रचेतसे ॥ 
आ त्वा विजान्तु आश्षव॑ः सोमासः इन्दर गिणः शम् ते सन्तु भ्रऽचेतसे ॥ 

हे इन्द्र गिवेणः गीर्भिः स्तुतिभिः वननीय सम्भजनीय, त्वा लां आशवः 

व्यापनश्ीलाः सोमासः सोमाः आविशन्तु प्रविशन्तु । ते तव प्रचेतसे प्रकृष्ट- 

ज्ञानाय (ते सोमाः) शमर् शान्तिसुखसूपाः सन्तु भवन्तु ॥ 

पवेसखामरवि पीताः सोमाः इन्द्रख श्रष्ठकमेणे प्रमवन्ति, अत्र तु इन्द्रं समन्ताद् 
प्रविष्टास्ते तख शषठज्ञानायेत्युक्तम् ॥ 

अष्टमीमृचमाद- 

सवां स्तोमा अवीव्रधन्त्वामुक्था श॑तक्रतो । तां व॑धेन्तु नो गिर॑ः ॥<८॥ 
त्वाम् स्तोमाः अवीवृधन् साम् उक्था शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो तवाम् 
वधेन्तु नः गिरः ॥ 

दातक्रतो शतकमेन् इन्द्र [ शते बहथेकम् ] त्वाम् स्तोमाः समरूपाणि 
स्तोत्राणि इयथः । अवीवृधन् वर्षितवन्तः । तथा त्वाम् उक्था उक्थानि शन्नाणि 

करम्भिः शंषनानीदयथेः । अवीन् । ताम् नः असाकं गिरः सतोत्रवाचः वधन्तु 

वधेयन्तु [णि-लोपः छान्दसः, तथा परसैपदं च] ॥ 
स्तोत्रेण मन्राट्मकेन देवानां यजमाने (उषपाप्तके) अभिब्ृद्धिरिति चतश्च उद्रोप- 

यन्ति वेदाः । कमेपरग्यारूयाने मेषमण्डलादुपर्येव मध्यमयानखेन्द्रय बृद्धिवैक्तम्या । 
फलं तु अपां इष्टिः! ॥ 

नवमीपमरचमाद- 

अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहलिर्णम् । यस्मिन्विश्वानि 
यीस्या ॥९॥ 
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अश्षितऽऊतिः सनेत् इमम् वाज॑म् इन्द्रः सहलिण॑म् यसिन् विश्वानि 

पस्य ॥ 
अक्षितोतिः अध्ठिता अक्षीणा ऊतिः शृद्धिः यख स इन्द्रः इमम् अस्माभिः 

अप्येमाणं सहसखिणम् सदस्रयुक्तं वाजम् (सोमात्मकं) सरृद्धिषिशेषं सनेत् सम्भ- 
नेत् । यस्मिन् वाजे विश्वानि समस्तानि पोस्या पृस््ानि परंसः कर्माणि कर्मोप- 

ङधितानि बलानि वर्तन्त इयथः ॥ 
अश्षितोतिः- अदिंसिवरक्षण इति सा० व्याख्या । क्षि क्षये इयकमेको धातु, 

तसान्नपुसके भावे क्तः । एवं कषितं इति सूपम् । न विद्ते कितं क्षयः अत्रेति अक्षिता 
कतिः बद्धः यथेति विग्रहः । न्द्र षृद्धिः प्रस्तुता सायां । तसादतिः बृद्धिरेवात्र 
न तु रक्षा । तसखेन्द्रख श्दधेने क्षयो भवति । सहस्तिणम्- वाजविरेषणम् । बहुविध- 
ब्रलगुणसम्पननः समद्धिवाचको वाजः इद सोमातमको भवति । सोऽप्यमाण इन्द्र 
खीफारक्षमो मवति । तेन शतक्रतोरिन्द्रख विश्वेषां कमणां निर्वाहः खात् । "यसिन्। 
न्द्रे “विश्वानि पोँखा' इति एके प्राहुः । उभयथाऽपि सम्मवं पश्यामः । यसििन् 
वाजे" समृद्धौ सोमरसा्मिकायां विश्वानि ¶ोखा' बरानि प्रादुमबन्ति । यसिन् 
श्दरे विश्वानि कर्माणि आयत्तानि इति च समञ्जसम् ॥ 

दशमीमृचमाद- 

भानो मती अभि दुहन् तनूनामिन्द्र गिवेणः । इयानो यवया 
वधम् ॥१०॥ 

मा नः मतोः अभि दुहन् तनूनाम् इन्द्र॒ गिवेणः इशानः यवय 
वधम् ॥ 

गिवेणः स्तुतिभिवेननीय देव हे इन्द्र॒ मतीः मनुष्याः नः अस्माकं 

तनूनाम् शरीराणां मा अभि दुहन् द्रोहं मा काषः । ईशानः श्थरः बं वधम् 
नाञ्च यवय पएथक्ुर ॥ 
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मरणधमेमभ्यो बिरोधिभ्यः विपत्तिर्माभूदसदीयानां देदानामर् । शरीरगतं वधं" 
अपि एथकतु समथं दैश्वरस्तम् । अयग्रगथंः । अत्रेदं रदस्मवपेयम् । तच तृतीय- 
पादे निधिप्तम् । यौतिः एृथरमावे तस्माण्णिचि “यवय' (पृथकरुरु) इति रूपम् । 
रीरस्य नश्वरता इह बधापरपर्याय-र्दिसया लक्धिता ॥ 

शरीरादधं एथकतुमिन्द्र एव प्रथुरित्युक्तम् । सदसतोः अमरण-मरणघर्मयोः 
मिभ्रितयोराश्रयभूतादेहाव् मृत्युलक्षणभूतं सवे वधं, वधस आपादयितारं बा, मानुष- 
भमानुषं वा पएृथकत्य अपसारयितुमीश्वर इन्द्रोऽतर प्रार्थितः ॥ 

इति प्रथमस्य प्रथमे दशमो वमः 

इति प्रथमाण्याये द्वितीयाञुवाके द्वितीयं क्तम् 

दविवीयाजुबाकख ठतीयें युञ्जन्ति" इति दश्च शक्तम् । ऋदिच्छन्दोदेवतानि 
पूवैवदवगन्तव्यानि । अखिन् रक्ते आ दह" श्येतां चतुर्थमारम्य षदचो मारुत्यः । 
वासु मध्ये बीचित्” “इन्द्रण' इयते दवे ऋचौ मारयो सलयौ रेन्यावपि भवतः । इद् 
सवेमनुकमणिकोक्तयुदाहृतं सायणमाष्ये । प्रमाथेपरेऽसिन् व्याख्याने कर्मसु बिनि- 
योगः स्रिस्तरं नोदाहियते । आवर्यकस्थलेषु ईषन्मात्रं सूच्यते ॥ 

तत्र प्रथमामृचमाद- 

युञ्चन्ति ब्रभ्रमरुषं चर॑न्तं परं तस्थुष॑ः । रोच॑न्ते रोचना! द्विवि ॥९॥ 
युजन्त ब्रघ्रम् अरुषं चर॑न्तम् पार तस्थुष॑ः रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥ 

त्रघ्रम् महान्तं अरुषम् आरोचमानम् चरन्तम् गच्छन्तं (न त॒ तिष्ठन्तम् ) 
पारं तस्थुषः परितः तलिवांसः सिताः युञ्जन्ति सम्बन्धयन्ति । दिवि दुरोके 
सोचना रोचनानि ज्योतींषि रोचन्ते दीप्तानि भवन्तीत्यथः ॥ 

प्रथमं केवरषदार्थो दत्तः । तत्पर्याुसारेण पदार्थो दाखते । ततः प्राक्, 
इेवन्मात्रं पूर्वेषां भ्याख्या पर्यारोचनीया, येन बक्ष्यमाणसख तात्पयेस्योपपत्तिः” सुगमा 
ख्यात् । त्रः- इदं षदं महम्नामञु पररितम् । जघनं महान्तमिति पदार्थमनुस्वा आदित्यं 
इति सायणव्याख्या । सवत्र सामान्यतः पदार्थं उक्वैव सन्दर्भमनुसृय तात्प्॑माबि- 
ष्करोति, अर्थान्तरं वा ब्रवीति सायणः । यथा बा- श्रघ्रख महतीऽेः” (२-०-५9 
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श्रध महान्तं बभ्रुं अश्वम्" (५-४०-६) “अधि त्रभर्य बिस्तृतसख (अश्मनः) उपरि 
(८-०-१६) ।उद्यद् बभ्रख शष्पं महत् (आदियस्य) स्थानम" (८-५८-०) शन्रप्नो यामः, 
महान् रथः" (१,-२०-९) । अन्तिमोद्ाहरणे याम इति विशेष्यं मनर एव पठितम् । अत्र 
युञ्जन्तीति अखामूवि अन्यत्र कचि आदिदयपर्यायतया ब्रघध्रपदं गृहीतं सायणीय- 
व्याख्यायाम् । शन्रघ्रमादिय अरुषमर््िं चरन्तं वायुप्रू" इति ब्राक्मणवाक्यबठेन तथां 
कृतम् । अनुक्रमणिकायामयं रन्द्रो मश इत्युक्तम् । तर्हिं कथमनेन ब्राह्मणनाङ्यं 
सङ्गछेत १ इन्द्र एब ादिदयाभिवायुरूपेणावसित इत्युपपादितम् ॥ 

नरभम्- विकल्पबहुका व्युत्पत्तिः (बन्धेमेधिबरुधी च, हत्युणादिष्त्रेन नक्प्रत्ययः 
बन्पेतेधिरदेशश्चेयके ॥ 

अरुषम् रदिसार्थाद् रषधातोर्निष्पन्नं अर्दिसकम् अप्निभिलयावष्टे सायणः । बहुषु 
स्थलेषु आरोचमानमियेब मवयख व्याख्या । आङ्पूेंकाद् दीध्यथेङाद् रुङतेर्निष्पा- 
इयति स्कन्दखामी, आङो हखलं शकारस्य षश्च मवतः । अर्षपदस्य आरोचमानवं 
प्रायः सर्वत्र सर्वेऽपि व्याख्यातारोऽभ्युषगच्छन्ति ॥ 

तस्थुषः- बिभक्तिभ्यलययेन तयथिवांस इति प्रथमाबहूुवचनान्तं पदं सायण- 
व्याखूयानुसारतः । युक्तमेतत् ॥ 

अय अथेविषारः समासतः क्रियते । युञ्जन्ति युगयुगन्धरयोजनेन रथं युक्तं 
सुसम्बद्धं ङवेन्ति । स च रथो विश्चालो रोचमानश्च भवति । सामर्थ्यात् “अरन्त' 
रम् । परितोऽवसिताः निलश्ररयसत्र सिराः चरन्तं रथं सन्नद्धं र्वन्ति । तथा 
रथसभ्नारे क्रियमाणे सति धुरो ज्योतिमेयानि रभ्वखानानि शेवनानि वा रोचमानानि 
लक्ष्यन्ते । अन्वर्थानुस्ारेण तात्पय पुरस्ताद् वक्ष्यते ॥ 

दवितीयामृचमाह- 
युजन्तय॑स्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥२॥ 
युञ्जन्ति अस्य काम्या हरी इतिं विऽप॑क्षसा रथं शोणा धृष्णू इतिं 
नृवाहसा ॥ 

अस्य हयै अणेन्द्रख अश्वौ (कपे) रथे जभादिगुणविशिषटे पूर्वोक्ते रथे 
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युञ्जन्ति योजयन्ति रथगुक्तौ बिदधते । के! पूर्वोक्ताः परितः सिताः (नित्यद्रयो 
धुसानाः) । ङीरशौ दरी! काम्या कमनीयौ कामयितम्यौ वा । अन्यानि ह्यो- 

विशेषणानि चलारि भवन्ति । विपक्षसा बिपक्षौ वामवामेतरभेदेन विभि रथपकौ 
ययोस्त, रथख पाश्वदये युक्तावित्यथंः । शोणा रक्तवर्णो, धृष्णू ष्टो, चरवाहसा 
नरं नेतृ्बलाद्यं देवं वहन्तो, [नृषदं देवं मानुपं वा पुरुषं अभिधत्ते इदं बरोपलश्चणम्] ॥ 

रथमस्यामृचि विशालस्य रोचिष्मत इन्द्ररथसख समाहः प्रोक्तः । असयां तु कम- 
नीययोधृष्टयोबेङवाहयोरिन्द्राश्चयो रथयोग उक्तः । उभयत्रापि कावेनिर्बाहः पयेष- 
सितैः सिरैर्दिषिषद्धिः प्रिभिभवति । णवै पूवङ्कि साधिते, इन्द्र एवबाविमेवतीति 
ठृतीयस्ां उच्यते । स कि ङषेन् प्रादु भषति १ ॥ 

वतीयामृचमाद- 

केतुं कृण्वन्नं केतवे पेशो मयो अपेशसे । समुषद्भिरजायथाः ॥३॥ 
केतुम् कृण्वन् अकेतवें पेशः मयाः अपेशसे सम् उषत्ऽभिः अजायथाः ॥ 

हे मर्याः हे मयं बलाद्य, लं अकेतवे अबि्मानग्रह्ञानाय ताद्य चतुर्थी 
केतुम् भर्नानं करण्वन् इवन् अपेशसे अगिधमानसूपाय पेशः स्पं (कृण्वन्) सम् 

सम्भूय उषद्धिः म्र्ञानप्रमातरदिमिभिः अजायथाः जातोऽ प्रह्ञामयानां देवांश्च 

भूतानां सङ्गतानां सहायानां उदयेन बं प्रादुरभूरियथंः ॥ 
म्यः- बला्थंकाः श्चब्दाः प्रायशो दिसाथेकषातुम्यो निष्पश्ना भवन्ति । दश्वषदं 

षरार्थे दंशतेः दंसतेः दं सयतेर्वत्याहुः । शत्रुणां मारयित्तरात् भयः बलवान् । स हि 
कतुः स मर्यः” (१-७०-२) इयत्र सायणव्याख्याऽपि इममर्थं समथयति । अन्यत्र च 
करतो मयेपदं बलचोतकं प्रयुक्तं रणीयम् । अत्र "मये" इति हन्द्रषम्बोषनम् । रथे 
सद्धे तत्र अश्वयोर्योगे च साधिते प्र्ञामयदेवतां श्मिः सम्भूयोदिते, इन्द्रः प्रादुभूतः । 
त प्रसम्नो ऋषेरष्टिगोचरोऽभवदिलयथंः । तां च दृटिं सत एव रषये ददाति । भत 
एव “केतुं कृण्वन्" शइयाह । केतुः अन्तर्बाधाजायमानं प्रज्ञाचक्षुः । एवं हन्द्रभरसाद्- 
रग्धं प्राज्ञं अन्तशवकषुनारं सैर्येण दिग्यदशनेऽरखातुम् । तादश दिव्यदशेनकमेणः 
किमप्यथिकृरणं अपेश्चितं भवति । तत्तु नेदं पार्थिवं शरीरं भवितुमदेति । यथा बाघ 
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चश्रुष आधारो बाद्मो देहः, तथा आन्तरस्य प्रह्ञाचश्षुषोऽपि तदुक्तं शरीरं नियताय 
आभयणाय अवश्यं मवति । तच्च सामान्यतो भायुषे जने पार्थिवदे्े जडीभूतप्रह 
मिभितं मकं निरीनं अत एव अनभिभ्यक्तं भवति । तदेव सूपपदरधित क्म दिन्य- 
दृष्टियोग्यं शरीरं अभिन्यक्तं षन् प्रक शोऽभवदिन्द्र ह्तयथेः ॥ 

अभेद मव पातव्यम् । रथो गतिविशेषः दिव्यः विस्ठृतो रोचमानश्च मवति । 
तमधितिष्ठवीन्द्रः । तदुक्तौ हरी अपि दीप्तौ भश्ौ विशेषतो बलबाहिनौ । ऋक् 
सहिताय हन्द्राश्चगुणवणे नपरेवेचनेः द्योः खरूपं सामान्यतोऽवगन्तुं श्षक्यम् । दमौ 
अन्तदं शनश्क्तिविरोषौ दिव्यौ प्ज्ञानिभवौ इति बोभ्यम् । "स्तवा हरी श्वयेखय केतुः 
(२-११-९) (केता, श्युश्चा' इदयपि हन्द्राश्चौ वर्ण्येते । इमौ प्रथमं ऋषेहादं-बागातमना 
मग्रेण युक्तौ भूवा ततः षरं हन्द्राधिष्ठानभूते रथे युक्तौ भवतः । अत एव बहुषु मश्र- 
वर्णेषु ब्रह्मयुजौ हरी इन्द्रस्य गीतौ । आ तिष्ठ शत्रहन् रथं युक्ता ते बरह्मणा हरी! 
(१-८४-५) श्रक्मणा ते बक्मयुजा युनन्मि दरी सखाया” (१-६५-४) “एहि हरी ब्रह्मयुजा 
शग्मा वक्षतः सखायम् । गीर्भिः श्रुतं गिवंणसम् (८-२-२०) ॥* एवमन्येऽपि भवन्ति 
मन्रवणाः, येनं केवलं इन्द्राश्षरूपं गूढममृदं च प्रतिपायते, कितु ह्द्राश्चप्रषादद्रारा 
दिव्यदध्यादिसम्पत्तये महर्षीणां ब्रह्मपदवाच्यमन्रात्मा हादेवागेव साघनमभूदिति भव- 
गम्यते ॥ 

अथेन्द्रभादु माबातपरं ततकायंख मरुतां साहाय्यमपेक्षितं भवति । मरुतश्च चण्ड 
वेगानां दीप्तानां धीवृत्तीनां दिन्यगतिविधायिनो देवविशेषाः । दिन्यमनस्साग्राज्यं 
इन्द्रस्येति प्रागस्माभिः प्रतिपादितं सायम् । तत्र परिपक्रख क्रपेर्धीप्रेश्ात् तदूत्तीनां 
तत्र पुनजेन्म भवति । इदं च मायुषे व्यष्टौ मरुतां दितीय जन्म । प्रथमं तु सर्वेषां 
देवानाभिव सृष्टौ समष्टौ खाधिकाराय मवति । इदं च मरुतां पुनजेन्म इन्द्रजन्मनः 
परं भवति । अत एव इन्द्रज्येष्ठा मरुट्रणा शति प्रिद्धिर्ेदे । इममेवाथेमाह शक् 
चतुर्था । एवं पूर्वेषां मतमयुसूय मरुतां जन्मेत्युक्तम् । वस्तुतस्तु देवकामानां 
ऋषीणामेव दिव्यलप्राप्ये पुनजन्म तत् ॥ 

चतुर्थीमचमाद- 

आदह खधामनु पुनगभेखमैरिरे । दधाना नामं य॒ज्ञिय॑म् ॥४॥ 
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आत् अहं सखधाम् अनुं पुन॑ः गभैऽत्म् आऽहरिरे दधानाः नाम॑ 
यज्ञियम् ॥ 

आदह अनन्तरमेव (आत् हयानन्तर्ये अह ्यवधारणे च निपातो) । खधाम् 
अलु खधापदवाच्य-खीयधारणपर्मानुसारेण पुनः गर्भ॑त्वम् एुनजेनिष्यमाणरिद्- 
माबम् एरिरे प्रापुः । के! साम्यात् देवकामा ऋषयः । कीदशाः यज्ञियम 
यज्ञा नाम अमिधाने (देवताव्यक्तिबोषकं संन्ञात्मकं) दधानाः धारयमाणाः ॥ 

खधाम्- खं दधाति धारयते, खभावधारणसमथो शक्तिः, ताम् । खमार्वं 
सवेस्यापि विविध सतः यो धारयते पोषयति वा स धमे; खधापदवाच्यो भवति बेदे ॥ 
एरिरे- जङपू्ेकस् ईर गतो इति धातोः रिटि सपम् ॥ 

इन्द्र प्रादु मवानन्तरमेव मरुतां जन्म । तच्च कथं पुनजेन्मेति प्रागुक्तम् । श 
तेषां खधारणपामथ्यंरूप-धमानुसारि जन्मेत्युक्तम् “खधामनु" । तत्र तथाविषपुनजेन्म- 
लाभविषये खाथतावर्ज देवार्थ क्रियमाणख अपैणसूपख यज्ञाख्यस्य कमणः यद्युक्तं 
देवताप्रतिोधकं रहस्यं पावनं नाम मवति, तख धारणं साधनं भवति (दधाना नाम 
यज्धियम्' ॥ 

पञथमीमृचमाद- 

वीढ चिदारुजलनुभिरय॑हां चिदिन्द्र वहिंभिः । अविन्द उसिया अनुं ॥५॥ 

वीदं चित् ओस्जतनुभिः य॒ चित् इन्द्र वहविऽभिः अरविन्दः उलियाः 
अनुं ॥ 

हे इन्द्र ! वीदुचित् ्टमपि (पवेतादिखानम्) आरुजलनुभिः मञ्धिः 
गहाचित् गुहायामपि (गुतिस्यनेऽपि) वदह्धिभिः बोदुमिः (बां वोढु समर्थः ठन्ध- 

दिव्यजन्ममिः सहायभूतेः) उलियाः गाः अनु अनुगम्य अविन्द्ः अलन्धाः ॥ 

बीछ- वीरयते; सेस्तम्मनाथानिषन्ञं बलनामसु पठितम् । आरुजलुमिः~ 
रुज भङ्गे इयसात् आङ्पूेकाद् धातोः ओौणादिक-र्लु-प्रयये परे ठतीयाबहुववनान्ं 
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वदम् । गुहा सप्तम्याडादेश्चः । उसियाः उस्राः कान्त्यथाद् बषेर्निणन्नाः (बस्य सः), 
असतेरिवि सायणीयम् । प्रज्ञानरश्मयो गाव उसियाः प्रोक्ताः ॥ 

ज्योतिशां पूर्वोक्तमन्राथानुसारेण अतिमाजुषशचवि पुनजेन्मलामे पणिभिरपहूवानां 
ध्वतगुहायां खापितानां गवां अथिगमाय हन्द्रसाहाय्ये प्रहततिरुक्ता । तेषां पर्थतशस्द- 
कृषिवस्य धनीभूतपरजञस्य जडख मज्जने सामथ्यं, तत्र अन्धकारबन्धुरं गुहापदबास्यं 
शहसस्यानं प्रविश्य, तत्रेद्र-तद्धिभूतीरबोदं शक्तिथ प्रोक्ते । शंटशः प्रभावः कथं समभवत् 
डेषामिति चेत्, हन्द्राधिकारे गमेसम्भवाद् देवकामास्ते कतेव्यमधिकृय इन्द्रप्रसाद- 
इभ्यं दिन्यवेश्चश्रवणं प्रतिपालयन्त उपतस्थिरे, अतोऽयमेषां बिभव इति उखरत्र बश्ष्यते ॥ 

इति प्रथमस्य प्रथमे एकादश्ो वगैः 

देवयन्तो यथा मतिमच्छां विदद्वसुं गिर॑ः । महाम॑नूषत श्रुतम् ॥६॥ 
दहैवऽयन्त॑ः यथां मतिम् अच्छ विदत्ऽव॑सुम् गिरः महाम् अनषत 
श्रुतम् ॥ 

देवयन्तः देवकामा ऋषयः महाम् महान्तं श्चुतम् दिव्यावेशथुतिगोचरं 
इन्द्रं अनूषत स्तुतवन्तः | दिव्यवाणीभ्रवणलाभात्] । तत्र दृष्टान्तमाह । गिर 

शृणन्तः स्तोतारः विदृद्वसुम् बेदयदसं बेदयद्धनं मतिम् मन्तारं हन्दरं अच्छ अभि- 
क्स यथा स्तुवन्ति (अनृषत) बसुलाभात्तथति ॥ 

देवयन्तः- देवानारमन शच्छन्तः, क्यच् । मतिम्- मतिशब्दो बुद्धिपरोऽपि 
शपचारादिन्द्रे बोद्धरि वतेते । एवं शिरः स्तुतयः स्तोदषूपचयंते ॥ 

बिददरसुम्- विदन्ति वेदयन्ति अन्तमांवितण्य्थः ज्ञापयन्ति लम्मयन्ति वा 
“मतिम्, इन्द्रमात्मानं बरनि धनानि यख्य तम् । वसु धनं रेश्वयं भवति । तख श्ान- 
भयलाद् इन्द्र क्ञापयितं सामथ्येमस्तीति तात्पयंम् । अनूषत- णु स्तवने इति धातोः 
छदि प्रथमपुरुषबहव चनम्, गुणाभावः छान्दसः, तथा आत्मनेपदं च ॥ 

अयं मम्राथं मवति- यथा स्तोतारः खवेमवप्रापकदिन्यथनयृक्तं इन्द्रं स्तुतिभिः 
छपतिषन्ते, तथा प्रलग्रजन्मानो ज्योतिदेदिन इन्द्रकामा हन्द्रात् शतिं भमाना 
दिल्यावेश्चवाणीश्रवणगोचरधुपासत शवि । अथ प्राधान्येन प्राणपद्मधितिष्ठतां क्रिया- 
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श्क्तिपराणामपि रेनतेजोषरर्दीपितानां येषां मरुतां सा्टर्यमलयन्तषपयुक्तमभूः 
पवेतमञ्ननादौ, तेषामधुना सथ्रुदायेन गणसूपतया स्तुतिर्मववि ॥ 

सप्तमीष्वमाद- 

इन्द्रैण सं हि रक्षसे सञ्जग्मानो अविभ्युषा । मन्दू समानवर्चसा ॥७ 

इन्द्र॑ण सम् हि दृक्ष॑से सम्ऽजग्मानः अविभ्युषा । मन्दर इति 
समानव॑चसा ॥ 

हे मरुदरन ! लं इन्द्रेण सञ्ञग्मानः सङ्गच्छमानः संवादसम्पशो युक्त धि 

यावत्, सन्टक्षसे हि सम्यग् दकश्यसे । कीदशेन्द्रेण † अबिभ्युषा मयबर्जितेन 

इषां हन्द्रो मरुदरणश् मन्दू दितो समानवयचेसा तल्यदीी [ मयः] ॥ 

दक्षसे- लिङ प्राथनायां लेद् इति सायणीयम् । "दृश्यसे" इति कमेणि ले 
स्ङन्दखामीये । युक्तमेतत् , भ्रयक्षटृतो घयम् । मन्द्- मन्दते्मोद नाथंखयेदं रूपम् । 
सञ्जग्मानः- सम्पूबादमेः किटः कानच् । अबिभ्युषा- भिभेतेः कसु, अन्यः 
छान्दसम् ॥ 

एवं इन्द्रेण सङ्गत्य तत्तुर्पतेजसो भदिवसख मरुद्रणख सन्दशेनात् सम्प्राप्तयवि 
विशेष प्रषियेज्ञकारी बरबदचभुचारयतीति वक्ष्यते ॥ 

अष्टमीमृचमाह- 

अनव्येरभिचुंभिम॑खः सर्हस्दचति । गणेरिन्द्रस्य काम्यः ॥<८। 

अनवयेः अभियुऽभिः मखः सह॑खत् अ्च॑ति गणेः इन्द्र॑स्य काम्यैः । 

मखः यक्ञकारी (तत् करोति तदाचष्टे, मखयति यद्ग करोति) अचेति स्लौरि 

र चदच रति । कथम्? सहस्वत् बलवद् वीयेवद्यया भवति तथा (अचेति) कीष्छ 
सन् १ गीः मरुद्रणेः उपेतः (प्रसादात्तषामवेशादा तैयुक्त श्यथेः) कीच्पैर्गणैः' 

अनवयैः दोषरहिषैः शभरैरिल्यभः (धीढृसीनां दिव्यभावमापञ्नानां अत एव लब्ध 
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ुनजैन्मनां दिव्यमनोमयसम्राज इन्द्रस्य साहाय्ये बतेमानानां मरुतां निष्कलङ्कल्प- 
भनम्) । एनः अभिद्युभिः अभितः (मखं यज्ञकारिणं) प्राप्ता चुलकषिता दुतिः 

येषां तेः । पुन, इन्द्रस्य काम्यैः इन्द्रस स्पृहणीयः, प्रियेरिखथेः ॥ 

अथा विष्कार एव विशिष्टशन्दनिवेचनं दत्तम्, तेन तात्पयेबोधाय द्वारं च छतम् ॥ 

क्रषियेजमानः खीयामचैनविधां मरुद्रणसदितेन्द्रभरस्ादलम्धां विस्रम्भेण गायन् , 
्रवंतोऽपि न्द्रसभिष्यं प्राथयत उत्तरे मन्रे ॥ 

नवमीमृचमाह- 

अत॑ः परिञमन्नागंहि दिवो बां रोचनादधि । सम॑सिन्नुञ्जते गिरः ॥९॥ 

अत॑ः पारेऽउमन् आ गहि दिवः वा; रोचनात् अधि !सम् अस्मिन् 

रञ्जते गिरः ॥ 
परिज्मन् परितो गामिन् [सवेन्यापिन् हत्यर्थः, परि-उपसगेसख अज-धातोः 

श्यम्, मनिन्प्रययः) हे इन्द्र! अतः असान्मध्यमादन्तरिक्षखानात् आगहि 

आगच्छ दिवो वा दुलोकादया, रोचनादधि रोचमानात् दीप्तात् ततोऽप्यृ्वै- 
लोकादया आगच्छ (स्त्र व्यापकल्नात्, तत्ततखानविमवसम्पन्नख इन्द्र आगमनं 
करमेदिव्याम्युद य पोषकं भवति) । अस्मिन् मदीये अन्तयंजने कमेणि, [अयं मधु- 
च्छन्दाः] गिरः स्तुतीः मन्रवाच इयथः, सम्रञजते प्रसाधयति, उञ्वलाः करोति ॥ 

प्राधान्येनासिन् रन्द्र शक्ते, बिस्प्टा इन्द्रस्तुतिरन्ते भवति ॥ 

दश्मीमृचमाद- 

इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादधि । इन्द्र॑ महो वा रज॑सः ॥१०॥ 
इतः वा सातिम् ईमहे दिवः धों पार्थिवात् अधिं । इन्द्रम् महः वा 

रज॑सः ॥ 
इतो वौ अस्माकं सभ्िहितात् एथिवीयानाद्या सातिम् रभ्धि सम्मजनीयं 

्र्तव्यमिययंः । इमहे प्राथयामहे । स च प्राप्तव्य इन्द्र एव भवति । इन्द्रम् 



भ. १, भ. १, व १२ 1 वि १४९ न [ म. २, भनुः २, सू. द 

भ्राप्तव्यतया रंहामहे । तख त्ररोक्याधिराज्यवात् शतो वा स प्राप्यो भवति । 
पार्थिवादधि दिवो वा प्रथिवीसम्बन्धिनो चुलोकाढा, महो रजसो वा महतोऽ 
न्तरिश्षलोकादा तं प्राप्ठम्यमिन्द्रमीहामहे ॥ 

व्याख्यातं पञ्चन्तीति ष्क्तम् । अनुक्रमणिकोक्तप्रकारेण रेन्द्रमारुतकश्रचौ दे 
मारुत्यश्चतस्लश्च रन्व्वश्वतघ्श्च व्याख्याताः । दशर्चेऽसिन् शवां पूर्वात्तरसम्बन्धः 
्रदर्चितः । रहखगर्भितमिदं स्थूलपक्षव्यास्यातृणामथाविष्कारनये श्य्कमावं सवृम् । 
नेष्यते तत्तात्पयं परीक्षा । अस्ति ्रसाकमिह वक्तव्यम् ॥ 

बह्स्ि रहसखमसिन् गादं कामतो निक्षि्नमूषिणेति वक्तश्यभर् । इदं च प्रवरं 
निदशने मवति प्रागसामिभूमिकायां आं रहखमविदतय प्रतिपादितस्याथसख । “इदं च 
रहस्यं श्रषीणां विदितं, तच्छिष्याणां च । येच गुरुभ्यो महर्षिभ्यो दीक्षां रम्ष्वा 
अन्तरङ्गशोधनसाधनादिभिः अन्तयेजनाय शिक्षिताः ।' दइयादि द्युक्तम् । अत्र गवाश्च- 
केलादिपदानि साङ्कतिकानि द्रवथानि वा पदानि परिचितान्यसाकमधुना न कषटप्रदानि 
भवन्ति । तथाऽपि रदं क्ते स्पष्टं विचारपूलेकं निदितमिति वक्तं वाक्यान्येवाम् ॥ 

प्रथमसामूचि 'यृज्ञन्ती"टाह । के १ कवेषदं नोक्तम् । "परि" (तखिवांसः' इति 
विभक्तिव्यत्ययेन गृहीतमपि विक्चेषणमेव तत्, विशेष्यख खरूपमनुक्वा शिष्य- 
शिश्षाथं अन्तर्याजिनो बोधाय वा विसृष्टम् । “चरन्तम् अत्रापि कम् ? इति नोक्तम् । 
द्वितीयस्यापि कवेषदमभ्याहूतं तत्त॒ सुरमं प्रथमगेपेधया । ठतीयस्यां, “उषद्धिः" केः 
इन्द्रजन्म १ नोक्तम् । चतुर्थ्या, के (पुनगेमवमेरिरेः १ पञ्चम्यां 'आरुजलुमिः” वह्धिमिः कैः 
इन्द्र गोटामः ? ष्यं, के देवयन्हः' देवकामा! महान्तं श्रुतं नुतषन्त! ? सप्तम्यां, कः 
सम्बोध्यते इन्द्रेण सह सन्टश्यमानः, तेन “समानवचाः" १ अष्टम्यामपि कण्ठतो 
नोक्तं ‹ इन्द्रस काम्या गणाः” के? इति । नवम्यां, "परिज्मन्" इति कस्यामभ्रणम्! 
ददाम्यामेव स्पष्टषुक्तमिन्द्रं ! रेमे” इति ॥ 

अस्य सर्वश्योत्तरं वचनं उदेश्चपूवैकमेवान्तर्निधाय गोपितं बाक्षय बिदैव साक्षात्छव- 
भमेणा महर्षिणा मयुच्छन्दसेति भ्रुमहे । एवमपि तत्र ततर क्रकषु स्पष्टान्यस्पष्टानि षा 
लिङ्गानि विप्तानि । तेषां परीश्षणेन प्राचीनैः ङतं देवतनि्णयं भाषारीडलय शृहदेवता- 
ज॒करपणिकादयः प्रडताः । बहुषु खलेषु पूर्वेषामेव देतनिणेये मतभेदः सन्देहो 
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बिवाद दृस्यन्ते । इदं च पर्यालोचनीयम् । आदानां मद्रं तदपेक्षया अर्वा- 
चीनानां श्रौतकर्पादिद्त्रकाराणां च युगान्तरकारमेद एव कारणं भवति देवतादि बिषयक- 
निचिकित्सायाः । प्राधान्येनान्तर्यागसम्बन्धिनो हि मन्राः । तेषां बहिर्यांगोपयोगाय 
मावमानिष्कतैयु्यताः, तत्राप्यर्वाचीनाः मचप्रतिपादितदेवता अययन्तस्थूलद्ष्या निर- 
णेषुरिति नात्र चित्रम् । अत एव सामान्येन मब्राथेबिचारे विरेषतोऽन्तया गानुरोधेन 
क्रियमाणे, मायस्य कालयायनादिभिरुक्ताया देवतायाश्च उभयोने लक्ष्यते सबादः । असि- 
मेव "युञ्जन्ति" हति ष्क्त "देवयन्तः" हटयादिमभ्नषु विस्पष्ट विसंवादो मवति। यद्यपि यवत् 
शक्यं यथासम्भवं अनुक्रमणिकाकारपेव देवताप्रतिपादनविषयेऽनुषरामः, क्रचित् स्पष्टं 
अयुक्तखलपु विप्रतिपश्राः सः । तसादरविन्दश्रीचरणानामाशयमवरम्ग्य अन्तरथेपरेऽ 
सिन् विवरणे देवयन्तः" इति मत्रे मरुतो देवता हति नाङ्खीढृताः । तथा (अतः 
परिज्मन् इत्यत्र न मरुद्रण आमनितः । अन्यत् से व्याख्यायाघ्रक्तम् ॥ 

इति प्रथमस्य प्रथमे द्वादशो व॑ः 

दितीयेऽबुवाके चतुथ॒“्दरः इलादिकं दश्चं ष्क्तम् । कषिच्छन्दोदेवताः 
पूववत् ॥ 

तत्र प्रथमामूचमाद-- 

इन्द्रमिद्राधिनों वृहदिन्द्रमर्कभिर्किर्णः । इन्द्रं वाणीरनूषत ॥१॥ 
। 

इन्द्रम् इत् गाधिनः वृहत् इन्द्रम् अर्कैभिः अर्किणः । इन्द्र॑म् वाणीः 
अनूषत ॥ 

गाथिनः सामगायिनः [गाथा एषां सन्ति, गायतेर्गाथा] इन्द्रम् इत् 
इन्द्र मेव वृहत् बहता साघ्ना [लामिद्धि हवामहे" इति प्रसिद्धेन बहत्साश्ना] अनूषत 

सतुतवन्तः । अकिंणः करम्भिः स्तोतारो होतारः अर्केभिः अकैः ऋगरपेमेतरेः इन्द्रमेव 
(अनषत' । इन्द्रम् वाणीः बावः अवरि्टाः सवाः यजुंषीययेः, विभक्तिव्यययेन . 

यजुर्भिः पामथ्यादष्वमवः इन्द्रमेव (अनूषत ॥ 
कऋक्संदितायामत्रैव प्रथमं कग्यजुस्सामारिभिका त्रयी, वसा उपयोक्तारः म्नो 
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होत्रष्वयृद्रातार इति चितम् ॥ 

दितीयामृचमाह- 

इन्द्र इद्धर्योः सचा संमिंश्छ आ व॑चोयुजां । इन्द्रं वज्जी हिरण्ययं; ॥२॥ 

इन्द्रः इत् हययौः सच सम्ऽमिश्छः आ वचःऽयुजा इन्द्रः व्री 
हिरण्ययः ॥ 

इन्द्रः इत् इन्द्र एव हर्योः अशवयोः, अश्वाभ्यामिति तीया । सचा सह 

आ आगच्छति । कीदशः? संसिश्छः संमिश्र ठकारम्छान्दसः । सर्वेषां वस्तूनां 

सम्यश्धिश्रयिता योजथितेति यावत् । कीटशोदे्याः! वचोयुजा वचोपुजोः बचोयुरभ्यां । 

विनीतौ अश्वौ खामिन इन्द्रख वचनमात्रेण खयं युज्येते, इति स्थुरुं व्याख्यानं 
पूर्वेषाम् । अस्माकं तु न चतष्पात्पद्रश्चः, तत्रापि विशेषतो “इन्द्र हरी” प्रति क्यु 
वक्तव्यम् दीपिषिरिष्टप्राणबरसङ्केताविति ? तस्मात् वचोयुजा (क्षयुजा' इति ग्राम् । 
श्युज्ञन्यसखय काम्या हरी' इया ऋचो व्याख्यानमवधेयम् । पनः कीषगिन्द्रः! 
इन्द्रो वज्जी वजोपेतः हिरण्ययः हिरण्मयः खणप्रमोञवल इयथः 

मिश्रणम् भिध्रः, समीचीनो मिश्रो यख सः मिश्रः । इन्द्र आगच्छति । स 
हरिद्रयसहितः सवेषस्तुसम्यक्तयोजनकारी, तखाश्चौ ब्रह्मपदवाच्य-मब्रनाग्युक्तौ । 
धृत्रभिदा वजेणोपेतः दिरण्योञ्वल आगलय फं करोति! 

वृतीयामृचमाद-- 

इन्द्रो दीघीय चक्ष॑स॒ आ सूरय रोहयदिवि । वि गोभिरद्विमेरयत् ॥३॥ 

इन्द्रः दीघायं चक्ष॑से आ सूर्यम् रोहयत् दिवि वि गोभिः अद्रिम् 

फेरयत् ॥ . 

इन्द्रः दीघौय द्रगामिने शाश्वताय प्रौाय षा चक्षते दशनाय सूरय 
(सर्वस्यापि जगतः) प्ररकम् , घयंसङ्केवितं छतन्योतिरिखयथेः। दिवि बुलोके आरो 
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हयत् आरोपितवान् । स इन्द्रः गोभिः खीभेः रद्भिः अद्विम् अद्विशब्द रक्षितं 

तमोमयं जडं जगत् उ्येरयत् तरिभिर यथा तथा एेरयत् , व्यभेत्सीदियथेः ॥ 

वश्वसे- दशेनाथोत् चक्षेः, सवेधातुभ्योऽसुन् । रेरयत्- हैर गतौ ण्यन्तात् 
ठः । श्ववम्- पू प्रेरणे, सुवति प्रेरयति, धावादेः पसख सः, सव॑श्यापि प्रेरकः ष्यः 
प्रसिद्धः, कथं तं प्रेरथतीन्द्रः? यचपि देवास्र्वेऽपि ज्योतिमेया क्रतजाः कऋरतसदः, 
तथाऽपि तत्र ज्येष्ठ इन्द्रः, कतज्योतिस्तु साक्षात्द्वयोत्मकं ष्येवाच्यं मवति । तसाद् 
यदा इन्द्रः खीेर्दिष्येः प्रज्ञारर्मिभिस्तमस्सवे भ्यपोहति, तदा ऋतञ्योतिषः सन्तत- 
दशनं सम्भवति । अत एव (दीर्घाय चक्षसे, ।वि-एेरयत्" वितल रदिमभिः ष्व 
यथा दिति सवेदा दशेनश्वमं तथा उच्चं थानं प्रापयदित्युक्तम् । सदा पश्यन्ति षरयः 
दिवीव चक्षुराततम्" इत्युत्तरत्र मब्रोऽप्येवं सङ्गच्छते । इन्द्रमधिकूय प्रथमानुवाके 
द्वितीयष्ठक्तव्याख्याने समाख्यातवमिति नेह विस्तर इष्यते ॥ 

चतुर्थामृचमाद- 

इन्द्र॒ वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च । उम उन्राभिरूतिभिः ॥९॥ 
इन्द्र वाजेषु नः अव सहखरंप्रधनेषु च उमः उभिः ऊतिभिः ॥ 

हे इन्द्र; उ अप्रषप्य उभिः अग्रषष्याभिः ऊतिभिः रक्षाभिः 

वाजेषु [सख्दिषु, असाभिरधिगतासु, इतः परं प्राप्यमानाखपि] नः असान् अव 

रक्ष, यथा देवशतुभ्यो भीतिनं भवति तथेति मावः । सहस्रप्रधनेषु च अलयधिक- 

प्रृष्टषनेषु रुर्षेष्वपि नोऽत्र । ज्ञानषलादीन्येव प्रदृष्टानि घनानि अन्तयाजिनामृषीणाम् ॥ 

पञ्चमीमृचमाह- 

इन्द्रै वयं म॑हाधन इन्द्रमभे हवामहे । युजँ वृत्रेषु वजिणम् ॥५॥ 

इन्द्र॑म् वयम् महाऽधने इन्द्रम् अर्भ हवामहे युज॑म् वृत्रेषु वजिणम् ॥ 
वयं देवां आतमानं समपेयन्तोऽनुष्ठातारः महाधने महेश्वरे म्पे रुन्धव्ये 

वा, निमिससपमी । अभे तथा भरेऽपि इन्द्रम् हवामहे भाहयामः । न केवलं 
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सम्पत्तौ विपत्खपि तमेवा ् रयामह इति ठृतीयपादेनोच्यते । चत्रषु बहुधा आवरङे 
शतरुष्वसुरेषु प्रापरषु युजम् युक्तम्, असासु कृतयोगं सहकारिणम् वज्जिणम् वुत्रव- 

साधनेन वजेणायुधेनोपेतं हन्द्रमेवाहयामः । "हवामह" इत्याह्वानं च सर्वथा 
समाभयणम् ॥ 

इति प्रथमस्य प्रथमे त्रयोदशो वैः 

अथ न्द्रमिद्राथिनः इति प्रक्ते षष्ठीमृचमाह- 

स नों वृषन्नमुं चरुं सत्रादावन्नपावृधि । असभ्यमप्रतिष्कुतः ॥६॥ 

सः न॒ः वृषन् अमुम् चरुम् सत्राऽदावन् अप॑ वृधि । असभ्य 
अप्रति.स्कुतः ॥ 

सः तथाभूतस्तम् नः असदथ हे घषन् वर्षतः सवेखाप्य मीषट्, है 
सत्रादावन् सत्रा सह युगपत् दान् दातः क्ञानेशवयेतेजोबलादेः, अमुम् परे 
दश्यमानम् चरप्र् चरन्तं मेषं सततपरिचरुसप्राणमनोश्च्यात्मनाऽवस्थितं चित् तजो- 
अलाद्यावरकम् अप यि अपावृणु, उद्वा प्रकाशय खात्मानम् , अस्मभ्यं असदर्थं 

अप्रतिष्कुतः भप्रतिशब्दितः, दानशौण्डस्ं न कदाऽपि न दाखामि' इति न 
भ्रतिषचनं ददासीत्यथेः । अथवा लत्किथाविधातोपरक्षणं प्रतित्रचनं न इतोऽपि 
मबतीयथेः । एवंबिधं सायणीयं व्याख्यानम् । वस्तुतस्तु न केनापि छादयिर्त 
शक्य इति वक्तव्यम् । स्छुञ् आवरणे इति भाविकरणी धातः । प्रतिपूषेकात्तसात् 
क्तः । ततो नन् समासः । आवरकं चरुं अपावृणु, निराच्छादनो नियप्रकाशो भर नः 
इत्यथः । “अस्छुनाम् शरदृष्टिभिः" बाणैः छादितवान् इयादिः प्रयोगः अद्यापि 
द्रष्टव्यः ॥ 

चरुमू- मेषनाम, पत्रेऽपि तेते कचित् । चरतोर्निष्पन्न, तसादुपपन्नमन्तरथे- 
परं उ्थाख्यानम् । सत्रादाबन्- सत्रा सहार्थे, दवा दावरि, छान्दतं रूपम् । एषि~ 
श्रन् वरणे, रोटि मभ्यमपुरूषे धिरादेश्चः, छान्दसः ॥ 

सप्तमीमृचमाद- 
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शुन्जे्तञ्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य व॒ञि्णः । न वधे अस्य सुष्टुतिम् ॥७॥ 
त्रुञ्जेऽतुंञजे ये उत् ऽतर स्तोमा; इन्द्र॑स्य व॒ञजिण॑ः । न विन्धे अस्य 
क्ुऽस्तुतिम् ॥ 

तुऽजे-तुञ्जे प्रतिप्ररणम् तज्ञतिः [यज्ञे बा दाने बेति पूर्वे, भसादानयोरपि 

वर्ते, तरयति प्रेरयतीलयर्थेऽपि कचित् सा०. व्या०, । वसात् प्ररणबलं, तदादानं 
बति बयम् ] ये उत्तरे उक्छृष्टतराः स्तोमाः स्तोत्राणि मदीयानि प्रबतेन्ते, वैः अस्य 

रम सन्निहित वज्रिणः महापराक्रमधोतक्वजयुक्तखय इन्द्रस्य सुष्टुतिम् शष 

धर्यं स्तुति न विन्पे न विन्दामि, न रमे ॥ 

यदा यदा प्रेरणानि मामाविश्य स्तावयन्ति तदा तदा उत्तरोत्तराः श्रेष्ठाः स्तुतीः 

करोम्येव । तथाऽपि वजबाहोरिन्द्रख वणेने नालमिमा; स्तुतय इति मे महि; इति 
भावः । निन्धे- बिद्ल्-लामे दख व्यययेन धः छान्दसः ॥ 

अष्टमीमचमाह- 

शषा युथेव वंसगः कृष्टीरियरयोजंसा । इंशानो अप्रतिष्कुतः ॥<॥ 

श्रृषां युथाऽइव वंसगः कृष्टीः इयति ओजसा ईशानः अप्रतिःऽस्छृतः ॥ 
वृषा इन्द्रः वर्षिता दिव्यानां कमानां कृष्टीः कपेणपदरक्षितनियोधम- 

्रीलाच् आयोनच् मदुप्यान् ओजसा बीयेवत्तमेन खालुग्रहबरेन इयति प्राभोति, 
्रेरयतीयथेः । तत्र दृष्टान्तः । वंसगः यः वसं वननीयं यथा तथा गच्छति, सः 

मननीयगतिः वृषा इषमः यूथेव गोयूधानीव । यथा शवां यूथानि प्रविष्टः भरष्ट 
मीवदेः तान् प्रेरयति तथा स चेन्द्रः ईशानः दरः अप्रतिष्ठुतः न केनापि 
छादयितु शक्यः, अत एव नित्य प्रकाश्चः । अन्यत् प्रागुक्तम् ॥ 

नवमीमृचमाद- 

थ पएकश्चषेणीनां वसूनामिरज्यति । इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम् ॥९॥ 
यः एकः चषेणीनाम् वसूनाम् इरज्यति । इन्द्रः पञ्च॑ क्षितीनाम् ॥ 
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यः इद्रः एकः समानः खयमेक एव चर्षणीनां चषण-कर्वण-मरण।दि- 

भरागुक्तलक्षणानां मनुप्याणां इरज्यति ईष्ट, श्वो भवति, तथा वसुनां चिविधार्ना 

घनानामपि इरज्यति द्वरो मवति, स इन्द्रः पञ्च प्श्वानां, विभक्तिव्यययः 

क्षितीनाम् निवासस्थानानां इश्वर इति शेषः ॥ 

चषैणीनाषू- न केवलं मनुष्यसामान्यपरं ग्राम् । यौगिकार्थानुसारेण (आर्थ 
ष्टिः” इलादिवदग्रा्यः । हरज्यति- रेश्वयेकर्मा । “पञ्च क्षितीनाम्" शयत्र पञ्चजनानां 
इति सायणीयम् । सवत्र पञ्चजनाः निषादपश्वमा इति व्याख्या । स्पूलपक्षाजुसारेण 
अपि सन्दिग्धमिदम् 1 उषन्यस्तोऽयं विषयो भूमिकायां (प, ५७) । कषियतेर्निवासा- 
ख सूपं क्षितिः । क्षितयो निवासस्थानानि प्रथिन्यादीनि पञ्च इतः पृथिवीमारम्व 
उत्तरोत्तरं ऊध्वं तृशौ परिकरिपितानि भवन्ति । एवं त्रिलोकसंस्यानं, सप्तरोकसंस्या्न# 
कचित् चतुव्यहतिप्रतिपादितचतुरछोकसखानं चामनन्ति । यथा पएृथिष्यस्तिस इति वेदे 
प्रतिपादिताः ब्रैलोक्यसम्बन्धिनीः पृथुला भूमीरमिदधते, यत्रेयं नः पृथिवी स्पृ 
भूमिः प्रथमा मवति, तथा पश्च कितयोऽपि पश्च वासभूमयः यत्रेयं धितिनेः प्रथमेकिः 
मोभ्यम् ॥ 

दश्चमीगृचमाह- 

इन्द्र॑ बो वि श्वतस्पारे हवामहे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु केव॑लः ॥१० 

इन्द्र॑म् वः विश्वतः पार हवामहे जनेभ्यः अस्माकम् अस्त केव॑लः 
मो यजमानाः, देबताुग्रदसम्पादनप्रदृचान् प्रति सम्बोधनम् । वः युष्मदर्थ 

विश्वतः सर्वेभ्यः जनेभ्यः जतिम्यः मनुष्येभ्यः प्राप्रजन्मम्यो लोकेम्योऽपि परि 
उपरि अवसितं इन्द्रम् हवामहे आह्वयामः । स इन्द्रः अस्माकम् सवेषामचुष्टातुणां 

केव्छः असाधारणः, अद्ितीयाराप्यः अनन्योपासिविषयभूतः अस्तु भवतु । 

इतरेभ्योऽप्यपिकमनुग्रहमस्ाकं करोविति व्याख्यानमयुक्तम् । न तद्धक्तिरध्णम् । 
अल्पमनस्कता मधुच्छन्दसि मदर्षावारोपिता भवति ॥ 

हति प्रथमस्य प्रथमे चतुर्दशो वगः 

हति प्रथमे मण्डले हितीयोऽनुबाकः 
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तृतीयोऽनुवाकः चतुस्घक्तात्मकः, तत्र प्रथमं “एन्द्र सानसिप्रः इति दशच 
कवक्तम् । क्रषिच्छन्दोदेयताः पूप्रवत् ॥ 

तत्र प्रथमागृचम।द- 
न्द्रं सानसिं रयिं सजित्वानं सदासहम् । वर्षिष्ठमृतये भर ॥१॥ 

आ इन्द्र सानसिम् रयिम् सऽजितानम् सदाऽसह॑म् वर्षिष्ठम् ऊतये भर ॥ 
हे इन्द्र ऊतये असदभिश्दधये रथिं धनं आभर आहर । नेदं साधारणं 

धनमिति ज्ञापयन्ति रयिविशेषणानि इमानि मवन्ति। सानसिम् सम्मजनीयं (षण- 

ध्रातोः असिप्रययनिपातः) । सजित्वानम् समानजयकीरं (समानख सभावः 

जयतेः निप) स दासहम् सदा साहयितारं अभिमवप्रापकं शत्रुणामिति शेषः । 

वषिष्टम् प्रवृद्धं (ष्ृद्धश्न्दश्य वषदिश्चः, तत इष्ठन्) । अत्र तेजोबरसूपं प्राप्यंते । 

वत्तु सवैखापि भेयस्कामख सम्भजनीयम् । प्रबरुशतरुभिः तेजोबरुपिरोभिभिः समानं 
शरुद््वा तान् जेतुं शीरं अख तेजोषलसूपसख धनख, अतः (सजिलानम् रयिम्" । 
शत्रुजयपरिचयवान् रयिः" न तु अश्शिधितः, अतः वर्षठिं रयिम्" ॥ 

दवितीयामृचमाद- 

नि येन मुष्टिहवयया नि वृत्रा रुणधामहै । तोतांसो न्यर्ष॑ता ॥२॥ 
नि येन॑ मृष्टहत्यय। नि वृत्रा रुणधामहै ताऽउतासः नि अता 

येन पोक्तमक्षणेन धनेन दिव्यतेजोबरेन च्न्ना आवरकतमोधनान् असुरान् 
तरून् नि नितरां मुष्टिहलयया दिभिः प्रहरणेन निरुणधामरहै निरुदवान् 
करवाम बयम् । कीदशो वयभू{ स्वोतासः जया रकिताः [तद् इत्र दकारलोपः 
छन्दसः, उतासः अव तनिष्ठायां हडभावः, अन्यत् छान्दसम्] पनः कीटदा वयम्१ 
नि नितरां अवेता अश्वन तष्लक्षितेन प्राणषरलेन युक्ताः इति सदयोगलश्षणा तृतीया ॥ 

वतवीयामृचमाद- 

इन्द्र स्वोतांस आ वयं वज्र॑ घना द॑दीमहि । जयम् संयुधि स्प्ष॑ः ॥३॥ 
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इन्द्र त्वाऽऊतासः आ वयं वज्र॑ घना ददीमहि जयेम सम् युधि स्ण्ध॑ः ॥ 
दे इन्द्र तोतासः वद्रक्षिताः वयम् वज्रम् दिम्यमायुधं घनीभूत-गरिष्ट- 

अनृतज्ञानादि भेदकं धना नतेन, ठतीयाविमक्तिः भावप्रधानम् आददीमहि 

रमेमदि, युपि सुद्धे स्पृधः स्पधेमानान् शत्रुन् सञ्जयेम सम्यग्जितवन्तः साम । 

वजम्- वज व्रज गतौ, रन्-प्रययो निपाते । धना- वजरविशेषणतया 
गृहीतं सायणीये । तत्रापि अस्मदीयतात्पयस्य न क्षतिः ॥ 

चतुर्थीप्रचमाद- 

वयं शरुरेभिरस्तृभिरिन्द्र त्वयां युजा वयम् । सासह्याम एतन्यतः ॥४॥ 

वयम् श्रेभिः अस्तऽभिः इन्द्र॑स्वयां युजा वयम् । ससह्यामं 

पृतन्यतः ॥ 

हे इन्द्र वयं लदाराधक्रा अन्तर्यागाजुषठायिनः श्रुरेभिः श्रेः शौययुक्तः अस्तभिः 

दूरादेव आयुधग्रक्षपणशीरेः (असु-क्षपणे, ठन् तन्छीव्ये) शत्रुभिः सह युद्धे जेतारः 
स्यामेति शेषः । केचन देवद्विषो यागश्त्रवः कापि निखीय दृराद्वा अच्राणि प्रयुञ्जते 
तान् प्रति इद््क्तम् । कीटशो वयं एवं जेतारो मदाम इति चैत् युजा त्या 

युञ्जता युक्तनासनियसहायनेत्युक्तम् । तथाभूता षयं प्रतन्यत; सेनामिच्छतः, 

सम्धखीनं युद्धं कतुमिच्छतः शत्रूनपि ससद्याम अतिशयेन साहयेम अमिमेम ॥ 

पृतन्यतः- पृतनामात्मन इच्छतः-क्यच् , आकाररोपः र्टः शतरि) दितीया- 
बहूव चनान्तं रूपम् ॥ 

पश्चमीमृचमाद- 

मह इन्द्रः परश्च नु महित्वमस्तु वजिणें । यौनं प्रथिना रव॑ः ॥५॥ 

महान् इन्द; परः च नु महिऽत्वम् अस्तु वज्रिणे योः न प्रथिना शव॑ः ॥ 
महान् बदत्खरूपः इन्द्रः परश्च उत्टृष्टोऽपि भवति । न केवरं खरूपेण 
22 
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बृहस्नयं, प्रमा्ेण सर्वोत्कृष्टश्च । नु पादपूरणः (बहथोऽयं निपातः) वजिणे वज- 

युक्ताय इन्द्राय महित्वम् मदहवं परं च पूवक्तं द्विविधं गुरुत अस्तु मवतु । 
हदं च भक्तेन क्रपिणा मगवते कृतं मङ्गटान्नासनम् । वस्मादूपपन्नमिदं खमावसिद्ध- 
महत्वादिविशिष्टखेन््रय स्तोत्रे । अधापि गुरुदेवादयाराधने मङ्गलाश्चासनसम्प्रदायः 

जयवादो लौक्षिक इव सुप्रसिद्धः । यौन द॒लोक इ पथिना पएथुलतेन वेपुरयेन 
कावः दीप्रं बलं अस्येति शेषः, अस्तु जयलिति वा अभ्याहारः ॥ 

प्रथिना प्रथिन्ना, मकारलोपग्छान्दसः ॥ 
हति प्रथमस्य प्रथमे पञ्चदशो वमैः 

अथास्मिन् क्ते षष्ठीमृचमाहद- 

समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनितौ । विप्रासो वा धियायवः ॥६॥ 

सम् ऽओहे वा ये आशत नर॑; तोकस्य सनिंतो विप्रासः वा धियाऽयवं; ॥ 
ये नरः परुषाः समोहे सक्वामे, देववैरिभिः सहेति बोध्यम् । तोकस्य 

अपयसख सनितो वा मेवा आदत प्राप्तवन्तः, (अश् व्याप्तौ डि छान्दषं 

रूपम् ,) य पुरुषा इन्द्रमाश्रयन्ते ते ठमभन्त इति शेषः । वा अथवा धियायवः प्रजा 

कामाः विपासः बिप्राः मेधाविनः ये इन्द्रं (आज्ञतः, तेऽपि कभन्त इदयथंः । नरः 
पुरुषा देवा मनुभ्या वा बलिनः । देवानां अपलयलामस्तु मनुष्ये खांशप्रादुभावः । 
मनुष्याणामपि खान्तरे देवतजन्मेव तोकपदबाच्यमपलयं भवति । उमयथाऽपि अपलय- 
छाभप्रतिरोधकैर्विरोभिभियांद्ग्यमवरयं भवति । अतः (समोहे सङ्खामेः इति निषण्डु- 
परितममभ्युपगम्य व्याख्यातम् ॥ 

सप्तमीमृचमाह- 

¦ कुक्षि, सोमपातमः समुद्र इव पिन्व॑ते । उर्वीरापो न काद: ॥७॥ 
यः कुक्षिः सोमऽपात॑मः समुद्रऽइव पिन्व॑ते उर्वीः आपं; न काङ्कद् 

भयेन्द्रय यः कुक्षिः उदरदेश्ः सोमपातमः अतिक्चयेन सोमरषख 

पाता, स समुद्र इव पिन्वते वधते, यथा सषुद्रः अक्षयो गमीरो विग्र भवति, 
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सर्वसिन्धु-समागमेन विशेषतः पोषवान् रक्ष्यते, तथा हन्द्रईुक्षिः सवेरोकरसभूयिष्टः न 
कदाऽपि ज्ुष्यति, सदा सिक्त आद्रे एव भवति “पिवि सेचने इति धातोः पिन्वति 
समागमः, ओौविलयात् वधेत इति पूर्वर्ग्याख्यातम् । हन्द्रङक्षनिंत्यब्रहस्वसोमसिक्तवयो- 
धनाय उपमान्तरमाह- उर्वीरापो न काकुदः इति । कड़त् उच्छति प्रदेशः शिखर- 
भूतः “अभ्रिमूर्था दिवः कडद्' इदयायवधेयम् । स च दुलोकः तत्सम्बन्धिन्यः काड्दः 
उर्वीः बहत्यः आपो न आपः जरानीव, दिव्या आप इव बृहं खभावसिद्धरसा- 

द्रवं च धत्ते कुक्षिरिति मावः । अत्र पूर्वे प्राहुः- “काडत् जिह्वा" इति निषण्डुपाट- 
माठम्न्य 'जिहयासम्बन्धमासयोदक यथान कदाचिदपि शुष्यति तथन्द्रख कुक्षिः सोम- 
पूरितो न दुष्यतीति ॥ 

अष्टमीमचमाद- 

एवा ह्य॑स्य सूनृतां विरष्डी गोम॑ती मही ¦ पका शाखा न दाशुष ॥<॥ 
एव हि अस्य सुनता विऽरष्ी गोऽमती म॒ही पका शाखां न 
दाशुषे ॥ 

एव हि एवं खलु वक्ष्यमाणप्रकारेण अस्य इन्द्रय सूनृता वाक् (प्रिय- 

सत्येति सामान्यवादः) वस्तुतस्तु कल्याणी सला बाकर सम्पद्यत इति शेषः । "चोदयित्री 
छलृतानाम्' इति मन्रख व्याख्याने प्रतिपादितम् । का सा ष्रनृता १ मही भारतीति प्रसिद्धा 

शटापरखयोः सहचरी ऋतज्योतिषो ब्रहचधघोतिनी, न केवरं महरीत्यथेः, न विशेषणं 
कितु विशेष्यम्, इक सषरखती महीः इति मारतीपर्यायलात् । पुनः कीटश्येषा मही 
इन्द्र सम्बन्धिनी सम्पन्ना भवति ? विरष्डरी वेपु्यवादिनी महश्नामेक्तदिति बहुषु मेषु 
सायणव्याख्या । इह तु बिविधरपणश्चीला विविधोपचारवादिनीस्यादि दश्यते । पुनश 
सा गोमती अंद्यमती प्रज्ञाकिरणवती । अत्रोपमामाद-- पक्ता पक्फला शाखा 

दाशुषे न यजमानाय यथा । प्कफरगुच्छसम्पञ्ना शाखा भोग्या यथा यजमानाय 

सन्तृ्तये भवति तथा इन्द्रकृते उक्तगुणसम्पक्ना भारती भवतीति भावः ॥ 

नबमीपचमाद- 

एवा हि ते विभूतय ऊतयं इन्द्र मावते । सद्यश्चित्सन्ति दाशुष ॥९॥ 
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एव हि ते विऽभूतयः ऊतय॑; इन्दर माव॑ते सयः चित् सन्ति दाशुषे ॥ 
हे इन्द्र! एव हि एषं महीपद्वाच्यमारतीसमाथितः खट खम् । ते तव 

विभूतयः रिमशर देश्वयेशरिशेषाः मावते मत्सटकनाय मद्विधायेत्यथः (असच्छब्दात् 

छन्दसि वतुप्) दाशुषे यजमानाय सद्यश्चित् सपव ऊतयः सन्ति असदभिवध- 

नानि भवन्ति । अन्यथाऽपि व्याख्येयम् । “एव हिः एवं वक्ष्यमाणरीत्या खु । 
“ते विभूतयो मावते दाश्यपे सद्यश्ित् ऊतयः सन्ति" इति ॥ 

दशमीमृचमाद- 

एवा ह्य॑स्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च शंस्या । इन्द्राय सोम॑पीतये ॥१०॥ 
एव हि अस्य काम्यां स्तोम॑ः उक्थम् च रस्या इन्द्र।य सोमऽपीतये ॥ 

एव॒ हि एवे खलु असदुषठानप्रकारेणेयथेः । अस्य इन्द्रय काम्या 

कामनायोग्ये स्पृहणीय प्रिये इत्यथे, स्तोमः उक्थम् च सामगानातमकं कपूर 
च हास्या शंसनीये । किमर्थम् १ इन्द्राय हन्द्राथेम्, सोमषीतये वदीयसोमपानाय 
तदीयसोमखीकारः सवैश्षिवङ्रः यजमानययर्षस्तजोबलबृद्धि-देवतापत्यलाभादये प्रभवति 
इति क्तमच्राथेपर्यालोचनया ददं मप्रेदित्यसंशयम् ॥ 

दति प्रथमस्य प्रथमे षोडद्रो वगैः 

ततीयेऽनुवाे द्वितीयं “इन्द्रि इत्यादिकं दश्च शक्तम् ऋषिच्छन्दोदेवताः 
पूववत् ॥ 

तत्र प्रथमामृचमाह- 

इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपवैभिः । महा अभिष्टिरोजसा ॥१॥ 

इन्द्र॑ आ इहि मत्सि अन्ध॑सः विन्वैभिः सोमपरवेऽभिः म॒हान् 

अभिष्टिः ओज॑सा ॥ 

हे इन्द्र॒ एहि अगच्छ । अन्धसः अननैः सोमात्मकै्मोग्पैः (म्यययेन 
तीया) मस्सि भाव इटो मव । विश्वेभिः सर्वैः सोमपवैभि; सोममयानि 
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रसभरितानि पर्वाणि अङ्गानि अवयवसन्धयो बा येषां तेः देवैः सह आगलय सोमे 
खीङृतः प्रहृष्टो मबेलथेः । ततः ओजसा स्प्टेन बरन महान् प्रभुतरस्व 

अभिष्टिः अभिगन्ता सरत्रुणां मवति । ओजपा-व्यक्ती मावार्थात् आजेनाथोदवा 
उजतेधोतोः ओजतेवां । अमिष्टिः- अभिपूवंकात् इष-धातोः । इष्टिरिति मावग्रघारनं 
पदं, तेन भविता र्यते । सोमपधेभिः सोमरसपूर्णेः (अन्धसः अननेरिति पूर्वेषां 
व्याख्या । पते पूरणे इति धावथानुषारेणेदं समथेयन्ति । “पषे' अङ्ग, तेन श्रीरं+ 
अवयवसन्धिश, द्विधाऽपि बेदे प्रयुक्तम् । तथा सायणन्याख्या च (१-६१-१२, ४-१९-९४ 
७-१०३-५५ १०-१६३-६.) || 

दवितीयामृचमाद - 

एमेनं खजता स॒ते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने । चक्रि विनानि चक्रये ॥२॥ 

आ इम् एनम् सृजत सुते मन्दि इन्द्राय मन्दिनं चक्रिम् विश्वानि 

चक्रये ॥ 
अन्तयागे प्रदृत्तान् सखीन् सम्बोधयति । इम् पादपूरणाय । सुते अभि- 

पुते अभिपपे समाप्ते निष्पीडिते रसे संस्कृते सति, एनम् मन्दिम् मोदमान सोम 

रसात्मानं इन्द्राय आजत अतिसृजत, अभ्यु्नयनाथं दत्त । कीटशम् मन्दम् ¢ 

चक्रिम् साधुकायेकरणशीलम् (करोतेरभ्याषः, किन् ताच्छीरये, अन्यच्छान्दसम् ) 
कीषद्शे इन्द्राय ? मन्दिने मोदहेते, मोदमानाय बा। पुनः कीटे ? विश्वां 

चक्रये षिश्ेषां कायाणां कतरे । अन्तयोजिना खालुभूतिरसापेणेन खाम्युन्नतये खस 
सष्टव्यानि सवोणि समोद इन्द्रः सरष्टा साधति ॥ 

ततीयमृचमाह- 

मस्खां सुशिप्र मन्दिभिः स्तोमेसिर्विंश्वचषेणे । सचैषु सवनेष्वा ॥३॥ 

मत्ख॑सुऽशिप्र मन्दिऽभिः स्तोमेभिः विश्वऽचषणे सचा एषु स्व - 

नेषु आ ॥ 
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सुशिप्र शोभनदनो, सुनप, बा (रिप्रं दुनासा वा) सुददेति दश्ेनीपलं 
श्चोतितं, भ्ुसैकदेशेन युखं ठधितम् । विश्वचर्षणे (पश्यतिकमांऽयं निषण्डुपरितः) 

श्िश्वद्टे, इन्द्र ! मस्र मोदख, कान्तो भव वा, कैः! मन्दिभिः स्तोभेः मोद- 

हेतभिः, कान्तिहेतुमिषरा, असदीयैः स्तोत्रैः । अथ च सचा सदह वदीयेः विभूति- 

भूतिरन्येरदेवा, इति शेषः, एषु सवनेषु असरदीयेषु यकेषु देवाराधनेषु, आ आग 

सननिदितो मव । मोः विश्वदर्विन् ! असक मदकरैः सोत्रैः हर्षितः कमनीयवद्नः 
क्षन् असदीयदेवताराधनकर्मसु अन्तयागेषु सन्निधि रु, इति मावः ॥ 

चतुर्थामृचमाह- ग 

भस्ठ॑यमिन्द्र ते गिरः प्रति तामुद॑हासत । अजोषा वृषभं पतिम् ॥९॥ 

भयम् इन्द्र॒ ते गिर॑ः प्रति स्वाम् उत् अहासत अजोषाः वृषभम् 
पतिम् ॥ 

हे इन्द्र! ते तभ्यं गिरः स्ततीः अश्रम् असज, चृष्टवानसि । 
(जकारसख गकारः छान्दसः ठंडागमध) तश्च गिरः तां प्रति उदहास्त खर् 

ब्रासिने तां प्रति ऊध्वं गताः (ओहाङः गतौ, ठ॒डः, छान्दसम्) अजोषा; सेवित- 
जानसि, ताः स्त्वीः (जुष प्रीति-सेवनयोः) लड छान्दसम्) । कीच्शचं लां गिरः 
हद्रत्य प्रायुवन् १ बरषभमर् वर्षितारम्, पुनः कौदशम् १ पतिम् पातारं रक्षकम् । 

पञ्चमीमृचमाह- 

स्ोदय चित्रमवा्राधं इन्द्र वरेण्यम् । असदित्ते विमु धसु ॥५॥ 

षम् चोदय चित्रम् अवाक् राध॑ः इन्द्र वरेण्यम् अस॑त् इत् ते 

विभु भ्रः ॥ 
३ इन्द्र चित्रम् बिरिषम् वरेण्यम् शष्ठ राधः घनम् अर्वाक् 

भसदभिष्खं सञओोदय सम्यक् प्रेरय । नेदं लौकिकं पश्वादि धनं, इन्द्रसवेदमिि 
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तत्खसूपं दवीयचरणेनाह- ते तव इदं ^राधः' असत् इत् अस्तेव, अस छवि; 
(छन्दसि ल् ) कीदृशम् तत्१{ विभु विततं भवति, अपि च प्रु प्रकर्पेण भवति 

धुते एकत्र संहलय यिता राजमानं ईचितृवस्पं रेश्वयम् । विधं तु षितल 
व्यापकतया विभूतिभूतलं देश्वयेम् । एषं द्विविधमपि ^राधः" रेशर्थमिन्द्रख, तदीश्वर 
प्रेरणया विना नेषदपि प्राप्यम् । अन्यत्सर्वं धीमद्भिरूढम् ॥ 

हति प्रथमस्य प्रथमे सक्षदक्ो वर्गैः 

अथासिन् घरक्ते षष्ठीमृचमाह- 

अस्मान्त्सु तध्र॑ चोदयेन्द्र राये रभ॑खतः । तुविंयुन्न यश्च॑खतः ॥६॥ 

अस्मान् सु तत्र॑ चोदय इन्द्र॑ राये रभ॑खतः तुिऽयुश्न यशंखतः ॥ 

हे इन्द्र तुविदयु्न बहु्ुते चित्रमानो इयथः (तुवि बहुनाम, चुघ्नं धतिः) 

अस्मान् तव स्तायकान् तन्न यत्र “विभ प्रञु राधः" वतेते तत्रसु सुष्टु चोदय 
प्रेरण । कमथम्? राये धनाय पूर्वोक्तलक्षणाय । कीदशे १ रभसखतः (चतुध्वर्थे 

वध्ये कवचनम् ) पीत्रेगाय (रम रामे, तीव्रेगेन उदोगवते इयथः) । पुनः यश- 

सतः बिश्चुताय चतुध्र्थे षष्ठी । पूतयामृचि तत्र तव धाक्चि थतं विरु प्रभु धनं 

असदथ प्रेरय 'सश्वोदयः इत्युक्तम् । अखं ऋचि तस्मा एव धनाय अस्मान् प्ररयं 
(सुचोदय' इत्युक्तम् । तच दिन्यं धनं ऊध्व वतेते, तसिन्नसाक इह ठन्धब्ये खामिन 
इन्द्रख प्ररणमवश्यं भवति । तेन तदसदथेमिह आगच्छेत् । असाभिरपि तत्र गन्त- 
व्यम् । तत्रापि इन्द्रपरेरणया बिना गमनश्षक्तिने सिद्धति । उभयथाऽपि गलयागती 
खाताम् । ऊष्वेखस्य धनखेहागमनम्, इतशासाकमूृष्वेगमनं उमयं च हन्द्रकृतप्ररणा- ` 
साध्यम् । प्रेयमाणख ^रायः' रभसा गतिसामथ्यं, तसय विश्वुतवं च घोतयितं 'रम- 
खतः' “य शषखतः' हति विशेषणद्वयम् । नेमे (अस्मान् ' इयस्य विशेषणे । स्तोतारः 
खयमेव (वयं यश्चखिनः सरभसं प्राथयामहे, अतः प्रेरय वे घनम्" इवि आविष्टं 
व्याख्यानमसमञ्जसम् । तस्य रन्द्र धनष खरूपदयुत्तरत्रापि वक्ष्यते ॥ 

सप्रमीमूचमाद- 
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हिर ॥ 

कं गोम॑दिन्द्र॒ वाज॑वदसे पृथु श्रवो वृहत् । विश्वायुंेद्यक्षितम् ॥७१ 

सम् गोऽम॑त् इन्द्र॒ वाजऽवत् असमे इतिं पृथु श्रव॑ः वृहत् विऽआंयुः 
धेहि अक्षितम् ॥ 

द इन्द्र! अस्मे असभ्यं सन्धेहि सन्धानं कुरु अविष्छिन्नं यथा तथा 
तम्बन्धय पूर्वोक्तं राये इति शेषः । तसय राधसः" धनल विशेषणानि मवन्ति । 
^गोमत्' ्रह्चमत् वाजवत्' समृद्धिमत् । अन्यच्च सन्पेहि पथु पएरथुलं विस्तीणं 

श्रवः दिव्यावश्चश्रवणम् बृहत् प्रमवेण महत् च अपिच अक्षितम् क्षयरदितं 

विश्वायुः विश्वायुष्यं विश्वजीविते सन्धेदि । यजमाननव्य्टौ विश्रायुषटं धातव्यमिति 

श्राथेना । अत्र “भ्रवः' धनमिति छा तद्विशेषणानि गोमदादीनि गृहीतानि स्पूर- 
भ्यारुयानेषु ॥ 

अष्टमीमृचमाह- 

असे पेहि श्रवो वृहद्दयुम्नं सहखसात॑मम् । इन्द्र ता रथिनीरिषः ॥<॥ 
अस्मे इतिं धेहि श्रव॑ः वृहत् युप्नं सहसखरऽसात॑मम् इन्द्र॑ ता; रथिनीः 

दषः ॥ 

हे इन्द्र अस्मे असभ्यं बृहत् महत् श्वः श्रवणं दिव्यत्ेशप्ररित 
घेहि धारय, देदीलयथेः । सहखरसातमम् अतिशयेन सदससह्कथारधित-बाहुस्य- 

सम्भक्तबहवयेसम्भजनसमथमियथेः, दयुप्नम् प्रका तेजो वा पेदि । रथिनीः; 
श्थः आसामस्तीति रथिन्यः ताः, (रथो रंहतेः) शीघ्रगमना हइटयथेः इष; प्रेरणाः 
बेहि ताः याः पूते प्रार्थिताः 'सश्चोदय, सुचोदयः इति । भत्र इषः अन्नानि करभ- 
छाना, तदनुसारेण विशेषणख बहुरथोपेता इति व्याख्या ॥ 

नवमीग्रचमाह- 

वसोरिन्द्रं वसुपतिं गीरि्गृणन्तं म्मिय॑म् । होम् गन्तारमूतये! ॥९॥ 
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वसोः इन्द्रम् वसुऽपतिम् गीःऽभिः गृणन्तः ऋग्मियम् होमं गन्तारम् 
ऊतये ॥ 

वसोः वुनः (याव्ठग्षं अन्तषेनख) ऊतये बृद्धये इन्द्रम् होम वयं आ- 
ह्यामः इज् स्पधायां शमने चेत्यखय रूपम्, लट् छन्दम् । वयं ई कुर्वन्तः! 
गीर्भिशेणन्तःः स्तुतिभिः स्तुवन्तः । कीदशमिन्द्रम् ! वसुपतिम् वद्भनां भनानां 
धति पाटकम्, पून, ऋग्मियम् ऋचां मातारं (ऋचो मिमीत इति क्ररग्मीः तमिति 
सायणव्याख्या) । अचेना क्रक तदन्तं (स्तुतियोग्यमिति स्कन्दखामीयम्) पूनः 
कीरशम् ! गन्तारम्र् यजमानं तदीयं यजनं वा गन्तु श्ीरमस्येति गन्ता, तम्र । 

अत्र "वसोः वसुपतिम्' अन्वयं उपपादयति स्कन्दस्रामी । प्रहृष्टो बीणायाभिति प्रबीण- 
शचब्दव्युत्पत्तौ सिद्धायामपि वीणायां प्रवीण इति प्रयोगो दृश्यते, एवं बसोवेसुपतिरिति ॥ 

दश्चमीमृचमाह- 

सुतेसुते न्योकसे वृहदृढरंहत एदरिः । इन्द्राय शुषम॑चेति ॥९०॥ 
स॒तेऽदंते निऽओंकसे वृहत् बृहते आ इत् अरिः इन्द्राय गुषम् अचैति ॥ 

सुतेसुते यत्र यत्र अभिषुतः सोमः तत्र तत्रेयथेः, इन्द्राय सोमपायिने 

अरिः खामी यजमानः (इयर्ति गच्छति कतैव्यमिलयरिरिदयाहुः, अरणश्चीरोऽरिरयेः 
श्यादि प्रागुक्तम् ) श्रूषम् बलम् (इन्द्रसम्बन्धि) अचेति स्तौति । कीदशं शषम् १ 
जहत् महत् । कीद्छे इन्द्राय { न्योकसे नियतं ओकः स्यानं यख तस्मे नियत- 
बासखानाय बृहते महते (खरूपतः प्रभावतशवेति बोध्यम् ) । इन्द्र नियतं दिष्यं 
धाम खर्छोकः, तत्खरूपं प्रागुक्तं अवधातन्यम् । आकारः इच्छब्दथ पादप्रणौ ॥ 

हति प्रथमस्य प्रथमेऽ्टादक्षो वैः 

ठतीयेऽजुवाके तृतीयं “गायन्तः इति दाद शचं क्तम् ॥ अनुष्टप्-छन्दस्कम् । 
ऋषिदेवते पूवेवत् ॥ 

गाय॑न्ति त्वा गायत्रिणोऽचैन्त्यकंमरकिंणंः 
ब्रह्माण॑स्त्वा शतक्रत उद्रंशामिंव येमिरे ॥१॥ 

23 
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गाय॑न्ति त्वा गायत्रिणः अर्चन्ति अकम् अकिंणः ब्रह्माणः त्वा 

हातक्रतो इति शतऽकरतो उत् वंशम्ऽइव येमिरे ॥ 

हे शतक्रतो श्तसङ्कयालशितबहुप्राज्ञक्मन्, त्वा वां गायत्रिणः 
स्तोतारः गायन्ति सामभिः स्तुवन्ति, अककिणः क्ररिमिमेनरैः अचेन्तः ) अकेम् 

शचेनीयं लां अ्चस्ति स्त्वन्ति । ब्रह्माणः खयं साक्षात्छ प-ब्ह्मपदवाच्यमवाः 
मन्रदर्दिनः त्वाम् उव्येभिरे उद्य प्राभ्रु्रन्ति । तत्र च्टान्तः- वंडामिव यथा 

वंशं वंश्निर्मितं सोपानपथमारोहन्ति तथा, वंशः वेणुः प्रङ्गतिः तद्विकारः आरोहण- 
साधनभूतः सोपानपथोऽपि प्रकृ वंशेन प्रतिपाथते । अयं च प्रयोगः साधारणो 
वेदे । “गोभिः श्रीणीतमत्सरम्' (९-४६-४) अत्र “गोभिः गोविकरेः पयोभिः सोरम 
सस्छुरुत' इति सायणीयम् । इन्द्रमेव सानु मन्तं बृहन्तं शिखरिणमिव आरोहन्ति षदे 
पदे क्रमश्च इति भावः । अयमथः स्पष्टं समर्थितो भवतति “यत् सानोः सायम्" इवि 
मश्रव्णेनेति न सन्देहः । (यथा वंशाग्रे नृत्यन्तः शिद्पिनः प्रौदं वंशं उन्नतं र्वन्ति, 
यथावा सन्मागेवतिनः खकीयं रं उमतं वन्ति तद्वत्” इति पूरषव्याख्या । अथ- 
सङ्गतिर्मृग्या ॥ 

द्वितीयागचमाद- 

यत्सानोः सानुमाशुहन्धुयेस्पष्ट क्वम् । 
तदिन्द्रो अथ चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ॥२॥ 

यत् सानोः सानुम् आ अरुहत् भूरिं अस्पष्ट कर्तम् । तत् इन्दः 

अथम् चेतति यूथेन वृष्णिः एजति ॥ 

यत् षदा सानोः एकपात् पवेतसंविमागाद् सानुम् अन्यं उपरिष्टात् 

सितं.पवेतप्रस्यं आरुहत् आरोहति षिरन्तय जनाध्वगामीति शेषः (लडर्थे लङ्) 
भरि प्रभूतं कर्वम् कतव्यं (कमेनाम) आोहणक्मसाध्यं अस्पष्ट अस्पशचत 
स्पृष्टवान् (स्पश्च स्पशते, ॐ ठड {) आरोदणीयं अवशिष्टं प्रभूतमिति स्पष्टं भवती- 
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स्यथः । तत् तदा इन्द्रः अर्थम् आरोदणलक्यभूतं प्रयोजने उबेरघामेयथः, 
चेतति चेतयति (अन्तमौबितण्यथेः) सेक्नपयति प्रकाशयतीति यावत् । अथच 
वृष्णिः वरता स इन्द्रः यूथेन गणेन, खीयत्रिभूतिभूतदेवतगणेन सहे्यथेः (मरु- 
द्रणेनेति सायणीयम्) पजति कम्पते, इषच्चलति क्रषेरिन्द्रकामखानुग्रहाय तदभि- 
खं तद्वाचः भरोत प्रवतत इत्यथैः । अनयोरुमयो ऋचोरायन्तिकः सम्बन्धः अन्त- 
यांगपरेऽथे स्पष्टो भवति, तथा च व्याख्यातम् । विस्तरभिया नातोऽपि विवृतिः 
क्रियते । क्रमनियमानुमारेण उ्वेगतौ शरीरिणा पुरुषेण लम्यमानायां, उत्तरोत्तरा- 
धिरोहे प्रभूतं प्राप्तव्यमिति स्पष्टं भवति । तादृश्यां दशायां देवराज इन्द्रः सगण 
+एजति, भक्तं गम्यं समग्रं खर्धाम नेतुम् । एवं साधनरदस्यं किञ्चित् प्रद्श्यं ऋषिरिन्द्र 
आाघक्तसमापि स्तौति ॥ 

वतीयामृचमाद- 

युक्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा । 
कज 

अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्चुतिं चर ॥३॥ 

युक्षव हि केरिना हरी इतिं इषणा कक्ष्यप्रा अथ॑ न॒ः इन्द्र सोमऽपाः 
गिराम् उपश्रुतिं चर ॥ 

हे सोमपाः सोमख पातः, इन्द्र हरी वदीयाबश्वौ युक्षव हि सयोजय 

(छान्दसः ्नम्ररोषः) । कीरशौ हरी ? केशिना केश्चिनौ, प्रशस्ताः स्कन्धप्रदेशे लम्ब- 

माना; केशाः अनयोः । पुनः कीटो ? वृषणा वर्षितारौ खीयेन ओजसा सेक्तारौ । 
शुनः कीच्णौ? कक्ष्यप्रा पृष्टाज्ञौ (क्या उद्रबन्धनरज्जुः तस्याः पूरकौ, अतः 
करीरपुष्टि चयोतयितुमिदं विशेषणम्) अथ एवं अश्वयोगसन्नाहादनन्तरं नः; अस्माक 

गिराम् स्ठतीनां उपश्चुतिम् श्वतेः समीपं चर आगच्छ, यावति देशे नः स्तुतयः 

अदीयभ्रवणगोचराः मवन्ति तावन्तं दें प्रामदीयथेः । अश्वः प्राणबलसह्ेठोऽ 
आक परिचितः । इन्द्रह्योविंरेषतः कान्टिमिखं सायम् । “केशिनौः केशैः मशक 
मश्षिकादयः तामख्यः शक्तयो बिधूयन्ते । शरषणौ' अन्तर्याजिन ओजसो बधेयितारौ । 
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“कश्यप्रा' पृष्टौ सन्तौ आयापवजे देवराजं बहतः यजमानानुग्रहाय । अत्र तात्पये- 
ग्रहइणपद्धतिः चिता । अन्यत् स्पष्टं मवेन्मतिमताम् ॥ 

चतुर्थीमिचमाह- 

एहि स्तोमे अमि खरामि रणीद्या हव । 

ब्रह्मं च नो वसो सचेन्द्र॑ यज्ञं च॑ वधय ॥४॥ 

आ इहि स्तोमान् अभि खर अभि गृणीहि आस्व ब्रहम च नः 
वसो इति! सचां इन्द्र॑ यज्ञं च वधय ॥ 

हे इन्द्र॒ एहि आगच्छ । स्तोमान् असदीयानि स्तोत्राणि अभिखर 

अभिश्चसीभूय ॐ इति अनुज्ञाक्षर शब्दय, 'ओभियनुङ्काक्षर' “ओमिति खरल्रुदेति' इति 
छन्दोगाः (खरतिन शम्दसामान्याथकः, तत्र वैशिष्यं बोष्यम् । ओमिति खरातमर्क 
शब्दं करिल्यथः) एवमनुक्ञानात्परं अभियणीहि आरुव अभितः गृणीदि, सर्वतः 

शब्दय (हेतुमत्कतेतया उभयत्रापि हन्द्रख क्लं इति स्कन्दखामी्य उपपस्नतरं, लमेब 
स्तावय उच्वारयेत्यथः) । वसो बसुभूत, सवरखयापि प्राप्तग्यतेन धनभूत, (अन्तर्णीत- 

मलर्थ) धनवन् , (शतपथे वसिष्ठ इति बसुशब्दः प्रश्चसखनामेति च स्कन्दखामी) नः 

अस्माक ब्रह्य च मब्र च यज्ञ च सचा सह वधय बृद्धि प्रापय । मवात्मक 

ह्म ज्ञानसम्पाद् ज्ञानसम्पादकं च भवति । यज्ञो यजनम्, तच योगयुक्तकर्मायुष्ठानेन 
सम्पाचं तख सम्पादकं च भवति । इदघुमयं भक्तखेन्दराजुग्रदलभ्यम् । तसाद्रधय 
हति प्राथेना ॥ 

पश्चमीमृचमाह- 

उक्थमिन्द्राय शंस्यं वैनं पुरुनिष्षिधे 

शक्रो यथ। सुतेषु णो रारणत् सख्येषु च ॥५॥ 
उक्थम् इन्द्राय शंस्यम् वर्धनम् पुरनिःऽसिधै शकः यथां सुतेषु नः 
ररणत् सख्येषु च ॥ 
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इन्द्राय उक्थम् युप शसखाख्य स्तोत्रम् शंस्यम् शंषनीयम् । कीट 
उक्थम् १ वधेनम् सामथ्योव् इन्द्रस, उपासा स्तुता देवता उपासके वधते । कीट- 
च्ायेन्दराय १ पुरुनिष्षिधे पुरूणां शत्रुणां निषेधकाय निवारकायेत्यथः (निरुपसर्गसख 
निशब्दाथंः, पिरघ गस्याम् , किप् ) । केन प्रकारेण सस्यम्? यथा पुत्र पिता, 
सख्येषु विषये सखा वा रमते तथेत्याह । शक्रः शक्त रन्द्र (शक्रोतेः) न: असदर्थं 
सुतेषु पुतेषु, सख्येषु ससिलेषु च यथा रारणत् रमेत वथा शंस्यम् । (रार- 
णत् , रमेर्दिभावः मस्थ णः छान्दसः ठेद् ) ॥ 

पष्ठी सचमाह- 

तमिरसखित इमहे तं राये तं सुवीर्यं | 

स शक्र उत न॑ः शकदिन्द्रो वसु दय॑मानिः ॥६॥ 

तम् इत् सखिऽत्वे इमहे तम् राये तम् सुवीर्ये स शक्रः उत नः 
राकत् इन्द्रः वसं दय॑मानः ॥ 

तमित् तमबेन्दरं सखितवे सस्ये (निभिचषक्तमी) इमहे प्राथयामहे । 
तम् राये धनाथ “ईमहे । तम् सुवीर्ये शोभनाय सामध्यीय च (निमित्तसप्तमी) 
“ईमहे । उत अपिच सः राक्र; शक्तः इन्द्रः वसु धनं दिव्यं भ्ठ नः 

असभ्य दयमानः वषितरन् शकत् शक्रोति शक्तो मवति ॥ 

इति प्रथमस्य प्रथमे एकोनर्विश्लो वभः 

सप्रमीगरचमाह- 

सुविबरृतं॑सुनिरजमिन्द्र त्वादातमिदययश्चः । 

गवामप व्रजं चैधि कृणुष्व राधो अद्रिवः ॥७॥ 

स॒ऽविव्रतम् सुनिःऽअज॑म् इन्द्र॑ त्वाऽदातम् इत् यश॑ः गवाम् अर्प 

वजम् वृधि कृणुष्व राध॑ः अद्विऽ्वः ॥ 
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हे इन्द्र याः बदीयं वैभवं (प्रमावप्रसारश्ारिव्यापकबमेव यशः ) सुविवृतं 

षु भनारतं, प्रकटमिय्ः । सुनिरजम् सखेनानायासेन निगेन्तुं शक्यम् , निप्मति- 

बन्धविसारषषममित्यथ॑ः, सुनिपपूरकख गलथेख अज-धातोः खलि रूपम् । त्वादातम् 

इत् बया शोधितमेव (दैष् शोषने कमेणि क्तः) वतरतद्विभूविभूतास्देमवविधातका 
अपसारिताः । तेन शोधनेन निष्प्रतिरोध लवशोऽसान् परितो विलसतीति भावः । 
अतः परं इन्द्रसैव कार्यमाह । हे अद्रिवः पवैतरकषितवजोपेत अद्रिरखेति मतुप् 

छान्दसम् , गाबो यत्र गूढा आसन् स पेतः अधुना तव ब्चं गतः, तसात् पवेतथन् 
परैतखामिन् इति युक्तमामब्णम् (पर्व॑तो जडसख सङ्केतः सायैः) । गवां व्रजम् 
्रहलानरदमीनां आवासखानम् अपब्रपि उद्वारितद्वारं रु । राधः ब्रदधिस्पं 

षिद्धिरूपं बा धनं कृणुष्व इर सम्पादयेयथः । राध्यते; राभोते्ा राधः । लङ्वमवं 
असान् परितो रन्धगप्रसरं ज्योतिः शत्रृणामपगमेन लयेव खच्छं कृतमधुना । तदसभ्यं 
दिव्यचिद्रमीन् तद्धान्नः दारभुदधाव्य विसजैय, एवे पिदधि नः सम्पादयति समस्ताथेः । 
स्थूलव्याख्यानेषु "यशः अन" इति ढला कथमपि तात्पयेमाविष्कृतम् ॥ 

अष्टमीमृचमाद- 

न हि त्वा रोदसी उमे #धायमाणमिन्व॑तः । 

जेषः खवेतीरपः सद्धा अस्मभ्यं धूनुहि ॥८॥ 

न हि ता रोदसी इतिं उमे इतिं ऋषायमांणम् इन्व॑तः जेषः 

ख॑ःऽवती; अपः सम् गाः अस्मभ्यम् धूनुहि ॥ 
हे इन्द्र! रोदसी चौ एथिवी उभे अपि ऋधायमाणम् उग्रतया भव- 

तिष्ठमानं त्वाम् न हि इन्वतः न व्या्रुतः, लां धतु न शकरुत इयथः (नेलर्थ 
“नहि इवि निपावः) । तं खर्व॑तीः खरादित्यः खर्लोको वा तदयः ज्योतिष्मयः 
का; अपः अष्डन्दसङ्केतिताः ब्रह्माण्डधारणपोषणासमिकाः ज्योतिवोहिनीः शक्तीः 
षुः जयसि (जयतेः ठेद् छान्दसं, जयेरिदयाश्षासनम् । ताकी सवेकारिकजय- 
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क्रिया, अतो लडर्थे) । चिञउ्योतिरावरकषत्ररूपतमोद्विमेदनाव् उक्तर्षणानां अर्प 
जयः बोध्यः । अत॒ आह- अस्मभ्यं गा; प्रह्नानमरीची सन्ध्रूलुहि प्रेरय ॥ 
ऋषायमाणम्- अत्र शत्ररदिसां इवेन्तमिति व्याख्यातारः । “नन् हन्तीति नहा, 
नकारलोपः, इकारस्य षकारः, एषं रधा ततः अभूततद्भावे रोदितादि-डान्म्यः 
क्यष् । तसादात्मनेपदम्, लटः शानच्” इति सायणीया व्युत्पति 

नवमीमृचमाह- 

आश्रणं श्रुधी हवं नू विदपिष्व मे गिर॑ः । 

इन्द्र स्तोममिमं मम॑ कृष्वा युजश्चिदन्तरम् ॥९॥ 

आशश्चुत्ऽकणं श्रुधि हरवम् नु चित् दधिष्व मे गिर॑ः इन्द्र॑ स्तोम॑म् इमम् 
ममं कृष्व युजः चित् अन्त॑रम् ॥ 

आश्चुत्कणे आ सवतः भृणुत इति आश्रुतौ (किप् ) तौ कर्णो यख तादश्च, 
इन्द्र मे मम हवम् आयनं श्रुधि ण नु किप्रम् । शीघरश्रवणश्चासिनौ कर्णौ 
तीव्रौ, न मन्दौ, तस्मात् शिप्रमाकणेनं प्राथ्येते । गिरः; चित् स्तुतीरपि दपिष्व 
रख (दधातेः छान्दसम् ) चित्ते धारयेयथेः । युजः युञ्जतः लपि युक्तख सख्युः 
मम इम स्तोमम् रत्र अन्तरम् चित् अयासनमपि करष्व रु [अन्ततरं 
समीपम् । अत एव “आसन्न इति सायणीयम् । अर्थात् प्रियं हुयमिति बोध्यम् । 
तरप्-तमपोः तङ्गारलोपः छान्दसः “अन्तमानाम्' हति प्रयोगेऽपि द्रष्टम्यः] आदह्वानख 
श्रवणम् , गिरां चित्त धारणम्, स्तोमख हधलतेन खीकरणम् , इति पद्त्रयवान् क्रमः रवेः 
स्तवप्रकारगतः, तदनुरोधेन इन्द्रस्य तत्छीकारगतथेति लक्षणीयम् ॥ 

दशमीमृचमाह- 

विद्या हि ता वृषन्तमं वाजेषु हवनश्रुतम् । 

दृष॑न्तमस्य हूमह उति संहखसात॑माम् ॥१०॥ 
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विद्म हि तवा इषैन्ऽतमम् वाजेषु हवन॒श्रुत॑म् इृषन्ऽतमस्य हुमहे 
ऊतिम् सहसखऽसात॑माम् ॥ 

देष्नद्रः त्वा तां इृषन्तमम् अतिशयेन बर्दितारं दिव्यानाममीशनाम् । 
वाजेषु समरद्धिषु निमित्तभूतासु हवनश्चुतम् आहइनख श्रोतारम् (निषेयविशे- 

धणे दरे अपि) विद्यय विग्रः (मसो मादेश्चः) । हि यसादेवं जानीमः तसात् 

शृषन्तमस्य अविशयेन वर्तस्व ऊतिम् सकदेकां इद्धि हूमहे आह्वयामः । 
कीरशीमूतिम् ! सहस्रसातमाम् अतिशयेन ससख दात्री । सदसे बहुविध 
रेश्वयंस चोतकम् ॥ 

एकाद शीणवमाद- 

आत् न॑ इन्द्र कोशिक मन्दसानः सुतं पिवि । 

नव्यमायुः भ्र सू तिर कृधी सहस्रसामृषिम् ॥११॥ 
आतु नः इन्द्र कौशिक मन्दसानः सुतम् पिव नव्य॑म् आयुः भ 
ख तिर कृधि सहख्रऽसाम् ऋषिम् ॥ 

एेषिरथेः इशिकसख प्राथेनानुरोभेन इन्द्र एव तत्पुत्रो विश्वामित्रो जात श्वि 
बृतान्तश्दाहय (कौलिक' इति अस्यामृचि इन्द्रस सम्बोधनद्घुपपादयन्ति व्याख्यातारः । 

कऋरग्बेदे वहुषु घक्तेषु उपासक कऋषिरूपाखयमानं देवं खनास्नाऽभिधते । अत्र कारणमिदं 
भवति । उपासे मानुषे उपाखस्य देवतसख जन्मलामात् खनास्ना ऋषिव्यबहरति 
साक्षार्छृतं तदैवतम् । खात्मरूपतया देवतं पर्यतीत्युक्तम् मवति । अन्यच, ऋषेः 
खनाभ्ना मोत्रनान्ना वा देवतायां अभिदिवायां, क्षौ देवतायां च अवयवाथं उपपद्यते । 
गोतभ-जमदभ्रि-भरद्वाजादयोऽत्र निदशेनम् । भसििन् , ङथिकसख भोत्रापयं कौशिको 
मधुच्छन्दाः । कोशाद्पेः शारीरकोशाद्भवति, ब्रह्माण्डकोश्े बा भवतीति कौशिकः 
(भवार्थे ठक्) । अथ क्रगथैः स्पष्टो मवति । हे इन्द्र कोशिक नः बसदयथं आ 
आगच्छ । तु पादपूरणः । कीदशः सन् ! मन्दसानः (मन्दपेः असानच् ) मोदमानः, 
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जगद सुतम् अभिषृतं सोमं पिबि। नञ्यम् स्तु उल्टरष्ट नव नूतन बा 

आयुः जीवितं असदीयमिति शेषः । प्रसुतिर शरकर्पेण सुषु इय (तरतेव्येयय 
इति सायणीयम् ) । अपि च सहस्रसाम् सदस्तख समक्तारं ऋषिम् अवीन्द्रि- 

याथेदर्धिनं कृधि रु । अदीन्द्रियददने सिद्धे विभवसदसप्रा्तेः सम्मव इति तभा- 
विधमृषिलं मे सम्पादयत्पुक्तम् ॥ 

दादश्चीमचमाह- 

परि त्वा गिर्वणो गिरं इमा भ॑वन्तु विश्वतः । 

वृद्धायुमनु शद्धयो जटा भवन्तु जुष्टयः ॥१२॥ 

परं ता गिर्वणः गिरः इमाः भवन्तु वितः वृद्धऽआ।युम् अनुं 

बृखयः जुष्टाः भवन्तु जुष्टयः ॥ 
हे गिर्वणः गीर्भिवेननीय सोत्रमागियथेः, विश्वतः सवथा, सर्वषु 

अवायु सर्वष्वाराधनेषु, इमाः मदीयाः गिरः स्तुतयः त्वा परि वां परितः 

भवन्तु प्र्युबन्तु । कीट््यो गिरः! ब्द्धायुम् अनु (असासु) भ्रशृद्जीषिते 

(लां) भनुसृय वृद्धयः वधेमानाः, जुष्टाः सेबिताः, लया प्रीया खीडृता इयथः, 
जुष्टयः प्रीतिहेतवः भवन्तु (लत्भीविरेनासाकं प्रीतिदेतुरिति हदयम्) । 

इवि प्रथमस्य प्रथमे विशो वगः 

अथ इन्द्रं विश्वा" इत्यनुष्टपछन्दस्कं अष्टचं क्तम् । अख जेता मपुच्छन्दसः 
पत्र क्रषिः, इन्द्र एव देवता । तत्र प्रथमामृचमाद- 

इन्द्रं विश्वां अवीदृधन्त्समुद्रञ्य॑चसं गिरः । 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम् ॥१॥ 

इन्द्र॑म् विश्वाः अवीवृधन् समुद्ऽव्य॑वसम् गिरः रथिऽत॑मम् रथिनाम 

वाजानाम् सत्ऽपतिम् पतिम् ॥ 
24 
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विश्वाः समत्ताः गिरः स्तुत्यः इन्द्रम् अवीवृधन् वर्पितबलयः, 
स्तृथभोनो देवः श्लोतरि आधारे वेते । कीटशम् १ समुद्रयचसप् सद्दषदू 

भ्वाततवन्तम्, अन्तरि्वत् सवंश्वापिनम् इति साधीयानयेः, अन्तरिशषपर्यायलावं 
हङद्रस (व्याप्य्थाद्रवकेरसुन् ) । पनः रथिनाम् रथयुक्तानां मध्ये रथितमम् 

अतिड्धयेन रथिनम् वेगार्थाद्रंहतेः रथः प्रागुक्तः, हदं च विशेषमं सर्वव्यापक आकाशव 
श्व न केवरं निश्चलः, सवत्र श्ीघ्रगामीति प्रतिपादनार्थम् । पुनश्च वाजानां पतिम् 

बहुविषानां समृद्धीनां पारकं शरम्, अपिच सत्पतिम् सतां प्रप्रसलाकानां 
सर्वेषामपि चुषटानां पालक, द्रम् ॥ 

दिवीयामृचमाद- 

सख्ये तं इन्द्र वाजिनो मा सेम शवसस्पते । 

त्वाम॒भि प्र णोनुमो जत।रमप॑राजितम् ॥२॥ 

सख्ये ते इन्द्र॒ वाजिनः मा भेम शवसः पते ताम् अभि भ्र नोनुमः 
जेतारम् अपराऽजितम् ॥ 

दे शवसः पते दीप्तिमद्रलख खामिन् इन्द्र! ते तव सख्ये सखिवे 
बतेमानाः वाजिनः समृद्धिमन्तः वयभ मा सेम मा मैष्म (च्टेलपादि छान्दसम्) 

शतुभ्यो भीता मा भूमेययेः । ताम् अभिप्रणोनुमः सवतः प्रकरेण सुमः । 
दीटृरं लाम् १ जेतारम् समैत्र जयशीरपर् । अपराजितम् पराजयरहितम् । 
अत्र क्रषिमेक्तः खनाम्ना मगवन्तं स्तौति । तत्र युक्तिः प्रागुक्ता अरभेया ॥ 

तृती यामृचमाह- 

पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि द॑स्यन्त्युतय॑ः । 
यदी वाज॑स्य गोम॑तः स्तोतृभ्यो मंह॑ते मघम् ॥२॥ 

ुर्वीः इन्द्रस्य रातयः न वि दस्यन्ति ऊुतय॑ः यदि वाज॑स्य गोऽम॑तः 
स्तोत॒ऽभ्य॑ः मंहते म॒घम् ॥ 
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इन्द्रस्य रातयः दानानि रातिर्शानकम, ` पूर्वीः बयः बहूनि तखाबु- 

ग्रहका्याणि दानानीख्थ॑ः । अथवा पूर्वीभिरन्तन्पो रातयः, खमावसिद्धास्तसेलव्थः । 
तसात् स इन्द्रः स्तोतृभ्यः भक्तम्यः गोमतः प्रक्ठानकिरणसम्पमख वाजस्य 

समृद्धिवाचिनो षनस्य सम्बन्षिनं भंडभूतं मधम् भनं मंहते ददाति यदि, 
ऊतयः वख बृद्धयो नियाः न विदस्यन्ति नोपष्ठीयन्ते । न्द्रसख अगण्यानां 

देश्चर्याणां निटबधनानां नित्यदानैरपि नास्वि क्षयः । रेश्रयस्य वनस्य रूपं भोष- 
द्वाजश्चब्दप्रयोगणोक्तम् ॥ 

वतुर्थागचमाद- 

पुरां भिन्दुयुव। कविरमिंतोजा अजायत । 

इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धतो व॒ज्ी पुरुषतः ॥४॥ 

पुराम् भिन्दुः युवां कविः अमितऽओजाः अजायत इन्द्रः विश्व॑स्य 

कर्मेण; धता वज्री पुरुःस्तुतः ॥ 
अयं इन्द्रः अजायत समपयत । रकिंप्रभावः, किंगुणविचिष्टः१? पुरां 

भिन्दुः असुरबासपुराणां मेदकः । भिदर्मेदनायाद्धालोर्मिनदुः तेन दर्भेघानि दुगेबन्ति 
पुराणि, तेषां भेद्नीयवाक्षेपात् तानि देवद्विषां सम्बन्धीनीति च चोवितम् । युवा 
यौवनसम्पन्नः ओद्धलयं असुरपुरध्वंसायावश्यम् , यौवनेन तद्क्षितम् । कविः दरश 
सवान्तरदर्थी, गूढानामसुरदुगेवासस्थानानां दशैते समथः । अमितौजा; अभितं 
परभूतं ओजो बलमख । विश्वस्य कर्मणः धरता धारयिता, तेनैव षाथन्ते सवाभि 
भसदन्तयेजनानि । षञ्ची बजयुक्तः तमोवृत्रादिधत्रमेदनाय । पुरुषतः बहुभिः 

बहुषु कार्येषु वा स्तुतः स्तुत्या आश्रितः ॥ 

पञ्चमीमृचमाद- 

त्वं वलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो बिलम् 

त्वां देवा अविभ्युषस्तुञ्यमानास आविषुः ॥५॥ 
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त्वम् वलस्य॑गोऽम॑तः अप॑ अवः अद्विऽवः बिलम् तवाम् देवाः 

अ्िंभ्युषः तुज्यमानासः आविषुः ॥ 
खमैतीगाः अपहत्य परव॑तगुहायां कापि अन्धतपममे जडोपलश्चगे निहितवानसुरो 

बरो शत्रभन्धुः । पिहितद्रारं तद्विलं अभियां देवानां साहाय्येन उद्वा, वास्सौरीः 
एेनद्रीर्गा गा विमोच्य पूनखेम्धवान् । जडाश्नभूिष्टे देहे तामसेषु द्िदरिषु चिज्योदि- 
मरीचयो गोपिताः दिव्यज्योतिद्रात्रुणां एङेनासुरेण बरयित्रा शक्तिविशेवेण । क्रत- 
चित्तेजोबलमासिना चेतसा साधनेन तदध्यक्षेण खर्पाक्ना श्द्रेण गूढे षनं छिद्रं प्रविश्य 
उक्तखरूपाः गावो निस्तारिताः । शदं च एतान्तान्वाख्यानस् तच्छं सद्कपत उक्तम् । 
सुरूपट्रलुमिति ध्क्तख व्यार्याऽपयत्रावषेया । अद्रिवः हे वज्रिन् ! त्वम् गोमतः 

गोयुक्तख वरस्य उक्तरक्षणसख विरम् खिद्रं अपावः नपाबृणोः इम्-वरणे 

लङः छान्दसम्, देवाः त्वत्सहायाः मरुत इति व्याख्यातारः बाशषणद्ठदाहरन्ति, 

अबिभ्युषः अभिभिवांसः प्रथमार्थे दितीया, अभीताः श्त्रोरियथेः, तुज्यमानासः 

विप्रनामेतत्, बरमाणा इति स्कन्दखामी । त्वाम् आविषुः भविविद्ः (रिद् 

विशः, अम्यासामावः छान्दसः शकारश् षश) ॥ 

पष्ठीमृचमाह- 

तवाहं शुर रातिभिः प्रयायं सिन्धुमावदन् । 
उपातिष्ठन्त गिवेणो विदुष्टे तस्य॑ कारवः ॥६॥ 

तवं अहं शर रातिऽभिः प्रतिं आयम् सिन्धुम् आऽवद॑न् उप॑ अतिष्ठन्त 
गिवणः विदुः ते तस्य॑ कारवः ॥ 

गिवेणः स्तुतिभिः सम्मजनीय! शुर शौयपित इन्द्र॒ तव रातिभिः अनुग्रह- 
रुष्षणेः दने: सिन्धुम् खन्दमानं सिन्धुवत् प्रवहन्तं लां, सोममिलेके व्याख्वा- 

तारः प्रयायम् प्रयागमे ब्त्सभिषिमहमागतवानसी यथे । आयब्, इण् गतौ लङ् । 

र इवेन १ आ वदन् सवतः उच्चारयन् ख्यापयभित्यथेः, तव महिमानमिति सेषः । 
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शरस्य तव प्रसादा्टन्धैः तेजो-पर-पराक्रमेरेव सवेत्र डतवानसि योगयात्राम् । अस- 
दीषान-प्राण-मनोगतसोभरसश्ोषणेरसुरेरशोषितः सन् सिन्धुबभिटयरसप्रबाहं वां प्राह्ठ- 
वानसीति भावः 1 शश्रूर' “सिन्धुम् इति प्रयोगख प्रयोजनं बोध्यम् । मायाभिः! 
इत्युत्तरचो सम्बन्धोऽस्य ग्राह्यः । तदिदं ते माहात्म्यं य़ विशुद्धबुद्धयो यक्षश्चारिनो बां 
-ला्रुपतिष्ठन्ते । मश्ररृताग्रषीणां तत्ते विदितमिति चेत्युत्तरर्धनाह । गिवैणः मीर्भि- 

बेननीय हे ह्द्र, मेधाविनो यत्तवन्तो वा उषातिष्ठन्त उपतिष्ठन्ते स्तुतिभिस्ामिवि 

शेषः । तस्य ताश्च ते तव महिमानं कारवः कतरः स्तोत्राणाम् विदुः जानन्ति ॥ 

सप्तमीप्रचपाद- 

मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः । 
विदुष्टे तस्य मेधिरास्तेषां श्रवांस्युत्तिर ॥७॥ 

मायाभिः इन्द्र मायिन तम् शुष्णम् अत्र॑ अतिरः विदुः ते तस्व 

मेधिराः तेषौ भ्रवासि उत् तिर ॥ 

हे इन्द्र तम् मायाभिः तव प्रह्ाभिः का व्यगदेषणदशनविष्वंसनड्ख- 
राभिः भिविषाभिरियथेः मायिनम् विषिषकपटमज्ञोपेतं शुष्णम् एतमामरकं 
असुरं अवातिरः हतवानसि अबतिरतिवेधकर्मेति स्वन्रखामी, अधस्तात् इतबान् 

श्त्युपपमः पदाथः । मेधिराः मेभाषिन ऋषयः तस्य ते वादशस्तव महिमान 

विदुः जानन्ति । तेषां श्रषीणां शवांसि भवणानि दिभ्यानि उत्तिर वेय, 
उल्ृष्टानि कुरु । दृत्रबन्धुवंल इव तज्ञातीयकोऽपषुरः श्युणः शोषयिता रसानां [भूतानां 

इयेके] । अन्यत्प्राग््याख्यातं (सिन्धुम् इति प्रसक्तौ । “विदुष्टे तसखः शति आषृतिः 
धराः" "कारवः" इति श्रवणं च उमयोश्रचोः सम्बन्धं ्योतयेताम् ॥ 

अष्टमीमृचमाद- 

इन्द्रमीशानमोजंसामि स्तोम। अनूषत | 
सहस्रं यस्य॑ रातय॑ उत वा सन्ति भूय॑सीः ॥<८॥ 
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न्द्रम् ईनम् ओज॑सा अभि स्तोमाः अनूषत सहसम् यस्य॑ रातयंः 

उत वा सन्तिं भूय॑सीः ॥ 
ओजसा बलेन इहानम् बिश्वख नियामक शरं (रे श्यात् शानच्) । 

इन्द्रं स्तोमाः ल्तोतारः अभ्यनूषत अभिद्रुख स्तुबन्ति, लड्थे ठ॒ङ । यस्य 

इन्द्रस रातयः दानानि सहस्रम् बहुसङ्कयोपलश्षणमिदम्, सन्ति, उत वां 
पिबा भूयसीः भूयखः; बिम क्तिव्यययः, बहुतराः सन्ति मबन्ति ॥ 

घक्तेऽसिन् ऋचां पदाथङथन एव सामान्यतस्तत्र तत्र॒ तात्प्थमाविष्डतमिलि 
नेह विस्तर श्यते । मधुच्छन्दस एवेदमपि प्क्तं न तत्पत्रस्येति प्राहुरेके । वथा 
आनन्द तीथे-आवार्यो मन्यते । छऋषिर्जेतेव भवतु मा बा । वात्प्यावगतौ ऋषिनिभेषं 
अधिकृत्य मतभेदोऽकिञ्चित्करः, बिश्चेषठो गतिसामान्यात् । माधुच्छन्दसानि ध्रक्तानि 
एकादश दाशतेय्यामाद्यानि व्याख्यातानि । अग्रीनद्रादि-देवतानां त्वं भूमिकायां प्रति- 
भादितमदधरदय शएषां दवक्तानां अवलोकने गूढाथषद्धतिर्विशचदा भवेदियसंशयम् ॥ 

इति प्रथमस्य प्रथमे एकर्विङ्नो वर्मः 

इति वृतीयोऽनुवाकः 

अथ चतुर्थोऽनुवाकः । तत्र षटष्रक्तानि । क्रपिरमेषातिथिः कण्वपत्रः । आदं 
अररिदूतमिति द्वादश्चं अभ्नेयं गायत्रं घ्क्तम् । तत्र प्रथमामृचमाद- 

अश्रि दृतं इणीमहे होतारं विश्ववेदसम् । अस्य य॒ज्ञस्य॑ सुक्रतुम् ॥१॥ 

अभ्नि दृतं वृणीमहे होतारम् विशवपवैदसम् अस्य य॒ज्ञस्य॑ सुऽकतु॑म् ॥ 
अभ्निम् वृणीमहे अभ्यथयामहे इति स्कन्दखाभी । असदथ देवान् प्रति 

दूतले अध्येषामे हत्युपपमनतरम् । कीटशम् ! दूतम् सामध्याद्विपेयविरेषणं ग्राम् । 
शुनः कीच्शम् { होतारम् आद्वातारमर् । पुनश्च विश्ववेदसम् विश्वस्य वेततारम् । 
अस्य प्रवतेमानख यज्ञस्य सुक्रतुम् शोभनकर्माणम् । कमणि श्रहञायां च वतैते 
क्रतुशब्दः । अत्र विश्ज्ञानसम्पन्नमिति विशेषृणमन्यत् प्रयुक्तमवधेयम् । तसमात् 
कर्मेति प्रदणद्ुपपद्यते ॥ 
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हितीयामृचमाह- 

अन्निमभनं हवीमभिः सद् हवन्त विदपतिंम् । हव्यवाहं पुरुषियम् ॥२॥ 

अभ्रिम् ऽअभिम् हवीमऽभिः सदां हवन्त॒विरपतिंम् हव्यवाहम् 
पुरशश्रियम् ॥ 

अभ्मिमभ्भिम् वीप्सायां द्विभोवः, अमनिमेव सर्वत्र यजमाना ऋषयः हवी- 
मभिः आद्वानमश्रः, हेम्-पातोः मनिन् छान्दसम् । सदा हवन्त आह्वयन्ति, 

सड लङ् छान्दसम् । कीदशम ! विदपतिम् प्रजानां पारक्म् । हव्यवाहम् 

यजमानेन समप्येमाणानां हस्यानां देवान् प्रति बोढारं प्रापकमियथैः । पुरुप्रियम् 
धुरूणां बहूनां प्रियम् । भन्तयजने हविरादीनि षनद्रव्याणि श्चरीरसम्बन्धीनि अंशत 
साकस्येन च अपेणीयानि ग्राष्याणि । येनारपणेन देवाधीनं क्रियते श्रीम् । भन्यत् 
सव सुगमं अन्तर्ये ॥ 

अग्ने दर्वा इहा व॑ह जज्ञानो वृक्तव॑र्हिवे । असि होता न ईड्यः ॥२॥ 

अग्न देवान् इह आ वह जज्ञानः वृक्तऽवर्हिषे अति होतां नः ईड्य॑ः ॥ 

हे अग्रे लं जज्ञानः जायमानः, अन्तय॑जमाने मयि प्रादुमेवभियथः, जनेः 
लिटि कानच्, जानतिवो इति स्कन्दखामी । घुक्तधर्हिषे पृक्तं आ्तीणे बर्हर्थेन तयै 
यजमानाय देवान् इह अत्रेदं मम यजनं आवह आनय । नः अस्माकं ईड्यः 
अष्येषणीयवेन स्तुयः वं होता आहता देवानां असि ॥ 

वृक्तवर्हि षे- व्याख्यातम्, भन्तयेजने देवानामागमने आसनसम्राह इत्यादि 
भ्रागुक्तम् “दस्रा युवाकवः" इति मश्रस् विचारे ( ए- ११६-११५) ॥ 

चतुर्थीपृचमाह- 

तौ उशतो वि बोधय यदग्ने यापि दृलय॑म् । देषैरा संस्सि बर्हिषि ॥५॥ 

तान् उद्चतः वि बोधय यत् अग्ने यासि दृत्यम् देवैः आ सरसि बर्हिषि ॥ 
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दे अन्ने यत् यसात्ङारणात्, येषां यान् प्रति बा दूय दूतकर्म यासि 

गच्छसि वदसीययंः, तसात् , तान् उज्चतः कामयमानान् यक्षमिति शेषः; देवान् 

विबोधय प्रबुद्धान् इरु । विबोध्य च वेः देवैः सह बर्हिषि उचिते सिद्धे 
भसिमरासने आसत्ति आसीदसि, आसीदेत्यथः, सीदतेलेट् छान्दसम् ॥ 

पञ्चमीमृचमाह- 

श्रतौहवन दीदिवः प्रतिं घ्म रिष॑तो दह । अश्ने त्वं क्षखिन॑ः ॥५॥ 
श्रुतऽआहवन दीदिऽवः प्रतिं स्म रिष॑तः दह अश्न त्वम् रक्षखिन॑ः ॥ 

हे अग्ने घृताहवन प्रतेनाहूयमान, दीप्तया भिया भाहूयतेऽगनिरन्तयेजने, (धियं 
शृताचीम् हदयत्र धृतं व्याख्यातम् (९. १०७) । दीदिवः चयोतमान, बोवनाथाव् 
दीव्यतेः रिटिः कसुन्, मन्यत् छान्दसम् । प्रति प्रतिकूल भाचरतो रिषतः शत्रून् 
हिसाथोद् रिषतेः शठ । दह् स्म भखीड़रु । सेति पाद्पूरणो बा । कीडदशान् रिषः? 
श्चखिनः रक्षोयुक्तान् , रक्षश्छम्द्ानमतुबर्थे विनिः ॥ 

षष्टीमृचमाह- 

अभ्निना्भिः समिंष्यते कविगृहपतियुवां । हव्यवाड् जुहस्यः ॥६॥ 
अभ्निना अशनिः सम् इध्यते कविः गृहऽप॑तिः युवां हव्यऽवाद् जुदूऽ 
अस्यः ॥ 

अभि; आहवनीयः, अन्तयजननिर्वाहाथं आदातव्यः ऋतविद्धामा दिव्यः । 
अभिना यजमानतपोबलादन्तर्निमेथ्ये नाभिना समिध्यते सम्यग्दीप्यते [तपो बह्म, 

तपसा विजिज्ञासखेतिबत् अभिना अभ्रिः सम्पाद्यः । अरसस्य स दरुमः, क्रषेरायख 
कृटेरभिहोत्रे खभावसिद्धं सहजं कमं] । कीद्योऽतिः १ कविः अतीन्द्रियदर्थौ । 
ग्रहपतिः अग्नये भगवते सवथा यजमानेन आत्मसमर्पण क्रियमाणे, तख गृहय 
बासखानसख स्वामी मवल्यप्निः, गृह प्लकः । युवा स निययोवनः, हम्यवाद् 
इभ्यानां बोढा [व्याख्यातम्], जुह्वास्यः जहूराख खमख, निद्वा ज्वाला भवति । 
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अभेः सेद धुखम् (जुहोतेजं हः) “ज॒हमिर्जि्ामिः' सायणीयम् (१-५८-४) (इलां ऊर्वः 
अषयत् जहभिः' (५-१-६) ॥ 

इति भथमस्य चथमे द्वार्िो वगैः 

अथासिन् सप्तमीपषृवमाह- 

कविमन्निमुष॑ स्तुहि सत्यधमाणमध्वरे । दे वम॑मीवचात॑नम् ॥७॥ 

कविम् अभिम् उप॑ स्तुहि सत्यऽध॑मोणम् अध्वरे देवम् अमीवऽ 
चातनम् ॥ 

अभिम् उप उपेय स्तुहि स्तुतिं डर । सखाय मन्तर्याजिनं अन्तरात्मानं 
एव वा आमक्य ऋषेवं चनम् । कीटशम् ? कविम् द्रशारमतीन्द्रियार्थानां अध्वरे 
अनुषठत्रे दिन्यपथख दातरि हे, सलयधमोणम् सयं ऋतमेव धर्मों यख तम् 
(विस्तरभिया न व्याख्यायते, इदं लवधेयम् । सत्यधमे एव परमं श्रेयः यदुर्थमेव 
ऋषीणां सर्वाण्यनुष्ठानानि प्रववेन्ते । उपनिषदि (सत्यधर्माय दृष्टये" इत्युक्तिश्ानु- 
सन्धेया) । देवम् दीक्षिमन्तम् । अमीवचातनम् अमीवानां ईदिसकानां रोगाणां बा 
चातनं नाशयितारं, (अम रोगे इत्यस्मात् रंडागमो वन् प्रयश्च । चते याचने 
इत्यस्य णिचि रूपमिलयाहूः । फ तु “चातयते नाश्चयति' इति सायणीयम् । “अयं 
वृतः चातयते" (४-१५-९) ) अन्यत्रापि एवमेव ॥ 

अष्टमीमचमाद- 

यस्त्वामग्ने हविष्प॑तिदतं देव सपयेतिं । तस्य सम पाविता भ॑व ॥<॥ 

यः स्वाम् अन्ने हविःऽप॑तिः दतम् देव॒सपयंतिं तस्व॑ स्म 

श्रऽअविता भव ॥ 
दे अप्रे देव यः इविष्यतिः इबिषः खामी यजमानः । इविरप्रये भरेण- 

बोम्यं द्रन्यम् । सङ्केतः भराग्िदवः । दूतम् देषानां भसदवमिडि देष, त्वामर 

सपर्यति परिचरति तस्य द्दिर्पणं इवतो यजमानख त्वम् प्राविता प्रकरेण 
कषंविता भव सम गसीलवर्धः, 'ख' पादप्रणो वा ॥ 

23 
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नवभीमृचमाह- 

यो अभ्रिं देववीतये हविष्म आविवासति । तसं पावक मृटटय ॥९॥ 
यः अमरिम्र् देवऽवीतये हविष्मान् आऽविवासति तसमै पावक 

मृट्टय ॥ 
यः हविष्मान् हवियुक्तः यजमानः देववीतये देवानां बीतिरागमर्नं 

यिन् यज्ञे तरौ (बहुवरीदिः, तस्ाद्विेषणमध्याहायख यज्ञ) अभ्रिम् आवि. 
वास्ति परिचरति (अन्तर्मावितण्यथः, गयर्थो वातिधांतुः तसात् सन्, गमयितुं 

इच्छतीति घाधेः, तादशीच्छैव परिवपायां पयेब तीति हेतोः निषण्टौ तथा पठितम्) | 
तस्मे यजमानाय हे पावक शोक अमरे मरय सुखं रु । यज्ञं प्रति देवानां 

भीतिः, यजमाने तेषां प्रादुमाव एव मरति । पुनातेः पावको रूदिरग्नौ । अ्षण- 
द्रम्थसय हविषः खरूपं प्रागुक्तम् । 

दश्चमीमृचमाद- 

स न॑ः पावक दीदिवोश्च देवाँ इहा व॑ह । उप॑ यज्ञं हविश्च नः ॥१०॥ 

सः न॒ः पावक दीदिऽवः अन्नँ देवान् इह आ वह उप॑ यज्ञम् 
हविः च न 

हे पावक शोधितः, दीदिवः दीधिमन्, अन्नेसः बं नः असभ्यं 
तादर्थ्ये चतुर्थी, देवान् इह भत्र असदीययजनखाने आवह आहर । न, 
अस्माकं यज्ञम् यजनम् हविश्च उप समीपं तेषा, प्रापयेखथेः ॥ 

एकाद सीखचमाद- 

स नः स्तवान आ भ॑र गाय॒त्रेण नवीयसा । र्यं वीरवतीमिषम् ॥११॥ 
सः नः स्तवानः आ भर गायत्रेण नवीयसा रयिम् वीरः 

व॑तीम् इष॑म् ॥ 
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सः वम् नवीयसा नवतरेण गायच्रेण स्तोत्रेण गायच्या इदं गायत्रम् 

तैन स्तवानः स्तूयमानः नः असदथं आभर आदर सम्पदयेयर्थः । आहरणीयं 
भाई । रयिम् घनम् वीरवतीम् बीयपितां इषम् प्ररयिर्रीं शक्ति च । “इषं 
भं" इति स्थूलः पक्षः । बरक्ष्मे त॒ सवत्र प्ररणबलं) एषणाशक्तिरिति वा बोध्यम् । 
केबलं प्रेरणा निबेलाऽपि खात्, अत एव बीरवतीति विक्षेपणम् । बीरक्षन्देन बर्थ 
क्षिते ग्राक्षम् । रयिधेने अन्तयोजिनः प्राधान्येन दिव्यं धनमेव भवति । (सतबानः 
टुम् स्ठुतौ कमणि शानच् छान्दसं पम् ) (नवीयसा गायत्रेण" पूकैरप्यसम्पादितमिदं 
गायत्रं धक्तमिति सायणः । अन्येरङृतपूर्ेण इति स्कन्दखामी ॥ 

दादश्नीमृचमाह- 

अपने शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिर्देवहूतिभिः । इमं स्तोम॑ जुषसख नः ॥१२॥ 

अग्न शुकेणं शोचिषां विश्वाभिः देवदहतिऽभिः इमम् स्तोमम् 

जुषस्व नः ॥ 
हे अन्ने शुक्रेण ग्रेण शोचिषा रोचिषा विश्वाभिः स्वामिः देव- 

हृतिभिः देवाह्वानक्षाधनभूताभिः स्तुतिभिश्च युक्तः, (बहुत्रीहिः) देवानां हूतयः 

यासुताः स्तुतयः) नः अस्माक इमम् स्तोमम् जुषख सेवख ॥ 

इति प्रथमस्य प्रथमे त्रयोर्विक्लो वमः 

व्याख्यातं काण्वसख मेधातिथेराद्यं आग्रेयं क्तम् । अथ त्येव दितीयं गायत्र 
द्वाद शचं आभ्री-संकषकं सक्त मारभ्यते । तत्र प्रत्य॒चं प्रतिपाद्यमाना द्वाद्च देवता इति 
अनुक्रमणिका । अभिरेक एव द्वादश्चविमागभूतदेवतात्मकतया स्तूयत इति हेतोरापरेयेषु 
कषक्तेषु मध्ये पट्यतव हद माभ्रीद्रक्तम् । अश्रीषोमीये पश्यं बिधाय तत्र एकादश प्रयाजान् 
व्रिधत्ते 'आप्रीभिराप्रीणाति' इति रेतरेयिणः समामनन्ति । प्रयाजदेवतानां यान्याः 
(स्तुतयः) प्रीपिदेत॒ज्ात् आग्रीञ्चन्देनोच्यन्ते । एवं कमसु विनियोगः स्पष्टः स्थूलपकष, 
वथा मन्नाणामर्थोऽपि सुखेन योजनीयतां रमते । ध्रकष्माथं एब विचारणीयः । कथं 
अभभिराधावन्यो मजमाने? दीदश्चं यजमानखरूपम् ! कीदश्लोऽेव्योपारः १ इतीमानि 
भषिषय ठच्वे ददं गृहीते आप्रीमश्राथोनां रहस्यं अनायासेन स्पष्टं भवेदियसंश्नयम् । 
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मनभ-प्राण-करीरातमङख्य त्रिकथयोष्योक्ता उपभोक्ता अधिष्ठाता योऽन्ते स्फुरनात्मा 
भवति स जीवो यजमानः पुष उस्यते । परिपाकबश्चातस्य दिम्यम्पदे दिष्यजन्मने 
देषतानुग्रहसम्पादनाय प्रवृखौ जातायाम्, तस्य हृद्रता काङ्घा तीवा मवति । साक 
अक्तिपरवश्चया पिया तपोवठेन वा उभयथाऽपि बा विदधेषतो ज्वरिवा भवति । प्व 
देषकामस् जीवस्य ज्वङितायां काल्यां, खयमेबेश्वरो द्रष्टा द शथेयिता च सवस्य, (कविः 
कतां कारयिता च कतेव्यसख क्रतुः" प्रादु मेवति । अत एव (अभिनाभनिः समिभ्यते! 
इति म्रदृष्टिः । तथा दस्यमरियंजमाने जन्मनः परं करमेण स एव यजमानस्य सवं भारं 
बहन् काये साधयति । स होता पुरोहितः सयः सयधर्मा गृहपतिः इलयादीनां विक्े- 
वणानां प्रयोजनमधुना सुगमं मवेत् । स जातो वधयिवमग्यः, ज्वलयितव्यः असदीयै 
लतेत्रे्यानेः कमेभिश्च । स एव नः कतेन्येषु अष्येषणीयः । सर्वथा स प्रीणनीयः । 
प्रीते तसिन्, बस्योयोगे सति सद्विभूतिभूतानि देवतान्यन्यानि आबिभूय खीयाः 
सम्पदो यजमानं प्रापयन्ति । ता एव देवताः आप्रियः असिन् क्ते प्रतिपादिताः । 
सवांश्च ता अग्निसम्पद श्वेति ग्राह्याः । प्रीस् प्रीणने इति धातो भआप्रीश्चब्दनिर्भचरनं 
प्राहुः, वर्हि आप्रियः स्तुतय इति युक्तम् । प-पारनपूरणयोरिति धातोश्च निष्पाघः 
छब्दः, तर्हि देवताः नागप्रियः आपूरयित्यः यजमानद्येति शेषः । यजमानं इमाः 
खार्मना पूरयन्ति अग्रिबिभूतय इयथः । स वि्ोआच पिप्रयः' (२९८) सनं 
बिद्वान् विशेषाभिङ्ः सच् आ च सवैतोऽस्मान् “पूरय, कातरैः इति सायणन्याख्या 
लक्षणीया ॥ 

तदस्िन् क्ते इ्माषरनामकसमिधाचाः आप्रियः यजमने रन्धजन्मनोऽेः 
वधेमानख दशाविशेषान् ्रा्ुवतः पूरणाविष्कारायोपकरणभूताः कथन विभूतिषश्ेषा 
मूर्तिषिशेषाश्च प्रतिपादिता मवन्ति । अथ च इदमवधातव्यम् । आभ्री्क्तेषु सर्वत्र 
सवाश्च प्रधानदेवताः यज्ञे साजिष्यं कत स्तूयन्ते । अश्नि्ुखेन वा आहूयन्ते । अतोऽ 
परिश्चखा देवा भवन्तीति अग्रिदेवलयमाप्रीष्क्तमियाहुः । यद्यपि परदेवतस्य मूतेय एक 
सबाश्च देवताः, तथाऽपि व्यापारभेदो ष्यक्तिभेदश नोष्यौ । ऋर्वां व्यारूयाने तत्स्व 
यावदपेकितं प्रदञयिष्यामः ॥ 

तत्र प्रथमामृषमाह- 

सुसमिद्धो न आ बह देवों अश्ने हविष्म॑ते । होत॑ः पावक यक्षि च ॥१॥ 
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सुऽसमिद्धः नः आ वह देवान् अभ्रे हविष्मते होतरिविं 

यावक यक्षि च॒ ॥ 
ह अने सु्मिद्धः शोमनन-बिशिष्टः सम्यण्दीप्ः वं नः मघम् (बलनन्य- 

ययेन बहू वयनघरुक्तम् ) हविष्मते हवियुक्ताय यजमानाय देवान् आवह अनप | 

दे होतः भाहातः, पावक श्लोधक, यक्षि च यज च । सुसमिद्धः- सम् इति सम्य- 

गर्थे इन्धनक्रियाविशेषणम् , तसात् समिद्धः गतिसमासः, सुशब्दः श्रो मनवाची तस्मात् 
कमधारः। यक्षि-यजेति रोटि मभ्यमपुरुषेकवचनम् । सुसमिद्धश्षम्दन दष्मनामकोऽप्रि 
अचित इदयाहुः । प्रादुभूतख प्रथमं अरपाकारस्य ज्वालाव्नं स्तोत्रष्यानकमोलुष्ठानै४ 
समित्सङ्किवितेः सम्पद्यते । अत्र “अमे इति तत्संवधनोपकरणभूतसमिधः सम्बोधन 
अवधेयम् । अन्यत् प्रागुक्तम् ॥ 

दितीयामृचमाद- 

मधुमन्तं तनुनपायज्ञं देवेषु नः कतरे । अदा कृणुहि वीतये ॥२॥ 

मधुमन्तम् वनुऽनपात् यज्ञं देवेषु नः कवे अय कृणुहि 
वीतये ॥ 

हे अभ, तनूनपात् रएतत्संहक, कवे दर्टः, घवायदर्विन्, अय नः असाकं 
असदीवे मधुमन्तम् रसबन्वदपमोगक्षममियथः यज्ञं इमं सवं देवेषु देवानां 
मष्ये तत्समीपमियथः क्रुणुहि इरु, नय । किमथम्? वीतये गतये तेषामिति 
शोषः । इमं यज्ञं निवेदय देवानाम्, यन ते च आगताः स्युः । अत्र अभिरेव तनून- 
पात् प्रोक्तः । शरीरे प्रादुभूतोऽभिरसाभिः प्रारब्याख्यावलक्षणस्तनूनपात् । उर्जोन- 
पात्, अपां नपात् इयादौ यथा शक्तेजातोऽभ्िरुष्यते, तथा यजमानस्य तन्वौ जातः 
पुत्रः ॥ 

ठतीयाख्वमाह- 

नरारोस॑मिह प्रियमसिन्य॒ज्ञ उपं हये । मधुजिह्वं हविष्कृतम् ॥२॥ 
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म ॥ 

नरारोस॑म् इह प्रियम् असिन् यज्ञे उपं हये मघुऽजिहम् 
इविःऽकृत॑म् ॥ 

नराश्च सम् एतन्नामकमभ्रं इह असिन् यज्ञे असदीयेऽत्र प्रवतेमाने 

यजने उपहये आह्वयामि । कीदशम् १ प्रियम् प्रीणनशीर, देवानां भ्रीर्ति 

जनयति, यजमानखापि प्रीतिहेतुरमिः। मधुजिह्वं मधुरबाचम् , जिह्वया वाग्टक््यते । 

हविष्कृतम् हविषः कतारम्, हमिषि य आख्यो रसः तस्य ग्रहणे समर्था जिह्वा 
वसामः, हमिरनमपि अभिनेव पक्षं भवति, तसाद्विशेषणद्वयमिदं उपपद्यते स्थुले बाध 
कर्मणि । अन्तरे तु देबाहवानसमथां मधुरभापिणीव ज्वाला दिग्यमभ्वानमूध्वं गता 
दैवानधिगम्य आकरपैति, यजमानेनापेणीयं देवाहानाधनं हिरि कविक्रतना अभरिनैष 
साधितं मवति, यजमानप्रयाससाध्यं हव्यं अभ्रिनेव भगवता सफलं क्रियते । एवयुप- 
धृद्यते विशेषणद्वयम् । नराश्चंस इदयभ्रिरेवोक्तोऽखामृचि । नराणां देवानां श्रं इति 
व्युत्पत्तिः । देवानां शं सनेन देवकामं यजमानञ्ुत्तेजयत्यमिः ॥ 

चतुर्थीमृचमाह- 

अभ्र सुखत॑मे रथे देवा इईछित आ वंह । असि होता मनुर्हितः ॥९॥ 
अग्न सुखऽत॑मे रथँ देवान् इदितः आ वह अति होता 

भनुःऽहितः ॥ 
हे अपर, इटितः इट्-शग्दाभिधेयोऽथिः आप्रीषु प्रतिपादितानामेकः इदेरिद- 

शब्देनोक्त इत्याहुः । यद्यपि अख शब्दस्य सामान्याथंः; स्तुतोऽस्ाभिरिति भवति, 
तथाऽपि अस्माभिः काह्वितः, कतैव्ये देवकार्येऽसिन् यजने सत्कारपूैकं नियोजित इति 
भवति । अत एव अष्येषित इति प्राग्बद् ब्राह्म । तथाभूतस्वं सुखतमे अलयन्त- 

छखदेतौ रथे शीघ्रगतिकै याने देवान् उपवेश्य, आवह आनय । सुखतमेन 

श्थेन आवहनसाधनेनेति, ठतीया्थे सप्तमी । तथा देवानां आनयनं अग्नेः कायेम् । 
भत आद । तं होता आइाता असि बआहानं ठव धमः । ई च मनुर्हितः 
भयुना मम्रेण असामि; दिवः ददं निदहितः खापितिः । (मन ज्ञानः मन्यत इति भबुः 
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छान्दसः सु इत्यादेशः तस्य रुजम् । मश्रा ज्ञात्रा यजमानेन हित हति बिप्रहः ॥ 
मश्रेण ब्रह्मपदवाच्येन हारदवाग्विमत्रेन खापितोऽभ्रियैजननिबाहायेलयपि बोभ्यब् । 
द्यापि मनुशब्दः तश्रशान्ञषु मनच्रपयायतया प्रतिद्धः । भत्र सितः साक्षादभिरेवेवि 
स्पष्ट ॥ 

पथमीमृचमाद- 

स्तृणीत वर्हिरानुषग्धृतघ्ष्ठं मनीषिणः । यत्रामृतस्य चक्षणम् ॥५॥ 

स्तृणीत वर्दिः आनुषक् धृतरष्ठम् मनीषिणः यत्र॑ अमृतस्य 
चक्षणम् ॥ 

हे मनीषिणः बुद्धिमन्तः सखायः, बर्हि; दमं (अन्तरे देवानामासनं बर्हिषा 
सङ्केतितं बोप्यम्रू) । स्तरणीत आस्तीणं कुरुत, बेदेरुपरिभागं आष्डादयत, अन्त- 
वेधयामासनं सुखं षिद्धं इरत । अन्यत्रापि वेचां बर्हिः सुखासनं मवतु देशानामिति 
योतयितुं उर्णाकम्बरबन्शृदितयुक्तं ऊर्गाप्रदाः” (५-५-४) । कीदशं बर्हिः १ आनुषक् 

आ ब्रमन्तादनुक्रमेण अनुषजति, परस्परतम्बद्धं सुसङ्गतमिययेः । धृतप्ष्ठम् घत- 

शम्दबाच्यदौतियुक्तं पृष्ठं उपरिभागोऽस्य बर्हिर्बाच्यस्यासनख । यत्र षर्दिषि अभ्रतस्य 
भरणरदितख्य निस देवश्य, देवानां आगतौ तदासनरूपतयाऽप्यवयितखप्रेः, चक्षणम् 
दशेनं मवति । अगृतवश्चुःखानं मवति अन्तर्वेयां आसनमित्युक्तम् ॥ 

पष्टीसृचमाह- 

वि श्र॑यन्ता्रताच्रधो दरारों देवीरसश्चतः । अवया नूनं च यर्टवे ॥६॥ 

वि श्रयन्ताम् ऋतः दारः देवीः असश्चतः अय नूनम् 
च यष्टवे ॥` 

यह उष्म गस्छतीति प्रसिद्धिवेदे । अन्यत्रापि आप्रीषठक्तषु यद्घमूष्वं इरतेवि 
भ्रायेना श्रूयते । तेने यजभानदैरोगविः । ऊष्वैगंमनाय द्वाराणि बिषृतानि भवेयुः । 
अयज्वनः पुरुषस तानि पिदिताति भवन्ति । वतो यजमानसतेषां जष्वंगतिद्वारार्णा 
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डद्धाटनाय दैवीः श्रक्तीः प्राथयते । देवीः चोतमागाः द्वारः यङ्कगलिद्वाराणीतयथे; 

विभयन्ताम् बिदवा भवन्तु । शीष्डयो दारः ! ऋतदृधः क्तख सस्यस्य व्ष- 
पित्यः, असश्चतः सश्वतिः सङ्गकर्मां असक्ताः कबाटबन्धने, सुखोद्धाटना इत्यथः ! 
कमथम्! अव्य श्दानीं नूनम् च वद्यं यष्टवे यष्टुम् यज्ञारे ॥ 

सप्तमीम् बमाह- 

नक्तोषासा सुपेदासासिन् यज्ञ उप॑ हये । इदं नो बहिरासदें ॥७॥ 
नक्तोषासा सुपेशसा अस्मिन् यज्ञे उप॑ इये इदम् नः बर्हिः 

आऽसद् ॥ 
नक्तशन्द उषश्छम्दभ रात्रिं प्रभातं च अमिदधाते । रात्रिश्चब्देन अस्माकं 

साधारणी माटुषी प्रज्ञा, उषोलक्षितेन अहवा देवी प्रह्ना च सङ्केतिते । दिने प्रकाश्चमानं 
सवं रात्रिगमे वतेते । देवप्रज्नायां प्रकाश्चमानं सवं मालुषपरज्ञागमे वर्ते । पयायेण 
बतेमाने उमे अपि प्रहे यज्ञेऽसिन् जआह्वयाभमीति मन्राथः ॥ 

नक्तोषसा नक्तं च उषाश्च नक्तोषसा, आकारभ्छान्दसः (द्वितीयादिवचनम् ) 

अस्मिन् यज्ञे उपद्धये आयामि । कीदर्यौ ! सुपेशसा शोमनरूपयुक्ते विविच्य 

ञ्चे छमपरदे च । किमथेम्! नः असाकं मसाभिः आस्वीणं साधितं इदं बर्हिः 
आसद आसतु प्रापुमियथेः । आद-पूैकात् सीदतेः मावे किप्, प्रादिसमासः, 

आत् तसे आसदे । "विधां बाबियां च यत्तदरेदोमयं सह" रत्वादुपनिषद्वाक्यानां 
देदशी मश्रद्टिमूरमिति भीमद्धिरूढाम् ॥ 

जष्टमीग्षमाह-- 

ता सुजिह्वा उप॑ हये होतारा देव्यां कवी । य॒ज्ञं नो यक्षतामिमम् ॥८॥ 

ता सुऽजिष्ठो उप॑ हये होतारा देव्यां कवी इतिं य॒ज्ञं नः 

अशाताम् इनम् ॥ 
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ता तौ (आकारग्छान्दसः) सुजिद्धौ शोमनवाचौ, जिहया आहात्री बाग् 

र्यते । दैव्या दम्यौ देवसम्बन्धिनौ होतारा द्योठारो आहातारौ, अत एव अध्रि 

ूर्तिविशेषौ कवी अरीन्द्रियदर्विनौ उपह्यये आयामि । नः असाकं इमं यन्न 

तौ यक्षतां यजताम् [खोरि प्रथमपुरुषद्विवचनं छान्दसम्] ॥ 

नवमीमृचमाद- 

इवा सरंखती मही तिस्रो देवीमेयोभुव॑ः । बर्हिः सीदन्त सिध॑ः ॥९॥ 

इटा सरखती मह तिखः दवीः मयःऽभुवः वहिः सीदन्त 

अलिधंः ॥ 
“विसो देवीः इति अन्यत्रापि बाप्रीष्क्तपु श्रूयमाणज्ञात् तिसुणामासां साद- 

चयं श्रवणा तासामेका मारतीति प्रसिद्धे अत्र "मही" भारतीति न सन्देहः । इटा 
शतदाख्या सरसखती ण्वन्नाञ्नी मही महती भारदी इति तिखः देबीः दिव्याः 
कक्तिमूतयः। बर्हिः सिद्धमासनमिति बोध्यम् । सीदन्तु प्रामुबन्तु । कीदश्यः। 
मयोभुवः मयः सुखनाम, तख सुखख अन्तभावितभ्य्थात् "देवः" भावयिच्यः । 
पुनः कीदृश्यः { असिधः अर्दिसतिताः अबाधिताः, अथवा शोषणरदिवाः, सिषे 

छोषणाथां हिसाथञ्च भवतः । इसा ज्ञानद्देवी शक्तिः, इति सारतोऽबगन्तन्यम् ॥ 

@ इवा सरस्वती भारती देति त्रो देव्यः सर्वत्र दृा्तय्यां दुक्षरू्पि भागरीसूक्तेषु भ्रयिताः क्षर््यन्ते 

अेकं यमाः कचित् प्रस्तूयन्ते । सत्रासा खक्पाणि विविच्य वक्तव्यानि भवन्ति । पुराणानि भारती-सरस्वत्यो 

भमेद्माहुः । इठः पुमान् चन्दरेदद्रामूरभूतः मनोः पुच्रः खीरवे प्राप्य इलाऽमवदिति च पुराणकथा । वेदे 
इमास्तिखः सहचरं; यजमानस्य ऋषेः इष्टिश्चु तिमहप्वान्यनुगृ हन्तः स्वर्निवासा इति बोध्यम् । तत्र .मही "पद् 

यास्या भारटी बृहज्योत्तिरसम्बन्धिनी देवी शक्तिः सौरधान्नः प्रस्थिता वेतरः प्रथमे बृहरवमाहरति, बृह 
ध्वामुद्पा प्रज्ञामयीं रशिमनुगृहयाति इणः । सरस््दी तु श्ुतिवादहिनी क्वि दिव्यवेक्ञभ्रवणक्ञाहिने सद्यश्चुः 

विधत्ते । “सृचता विरस्की गोमती मदी" इदयन्र भ्यास्यायां भारदी भनुसम्बेया । खोदेयिन्री सूनृतानाम् 

इद्यादौ सरस्ततीरधिङ्लय प्रोक्ते भबधारस्यम् । यद्यपि विस्णां देवीनामपि “सूनृता; चोदेधित्री' इया? 
विरेषणानि प्रयुक्तानि भवन्ति, रथाऽपि प्रक तासां दिये अहमिति करमशः दशि-धुति-बृदस्वानां भनु 

अहीभ्यः दिभ्याः ऋतम्योविस्यवाः इश-सर्स्वती-मारदयः विश्वप्रचोदुनाधुरम्धरस्य कऋतज्योतिषः सूर्॑स्येः 
कचयो भवन्ति । यो नः धियः प्रचोदयात् दद्व परेरकस्य छञ्डन्धिनी मारती इति बृहत्यारूस्या ‹विश्रतू्धिः 
इति विशेषणं प्रतिपाद्यदठि । एताङिखोऽपि परमद सुरूख जबयिध्यः (मयोभुवः, । भस्पष्टा स्पा व 
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दशमीमृचमाह- 

इह वव्टारमभ्रियं विश्वरूपमुप हये । अस्माकंमस्तु केव॑लः ॥१०॥ - 
इह त्वष्टारम् अभयम् वि.शवऽकूपम् उप॑ हये अस्माकम् अस्त 

केव॑लः ॥ 
इह भत्र यजने त्वष्टारम् एतभ्ामकं स्वेषां रूपाणां तक्षाणं देवम् उपहये 

आहृयामि । कीदशम { अभियम् भेष्ठम् सरवदेवात्मकख ह्रसैव लष्टभूतलात् 
यजमाने नवनवदिग्परूपणां आविष्कारायेति वोध्यम् । विश्वरूपम् विश्वानि 
सबाणि सूपाणि यख तम्, न केवलं घ विश्वेषां रूपाणां साधु निष्पादकः स एव मवति 
विश्वरूपसामग्री । सः अस्माकम् केवलः अनन्याराधनविषयभूतः अस्तु भवतु । 
अत्र॒ ब्र्टा (अस्माकमस्तु केवलः" इति मधुच्छन्दा स्तुत इन्द्रः 'पुरूपृत्लुः" शव 
रक्ष्यते । यद्यपि जअमनेरेव मूर्तिविशेष एष इति व्याख्यातारः प्राहुः, देषदेवसैकवेऽपि 
देवानां एथगात्मकवाभ्युपगमात् दुखानोऽयं रन्द्रो देवः, श्द्रकार्थनिर्बादयी, तदात्मक- 
तयाऽवयितः स्वश्वर इति वक्तव्यम् , विशेषतः केवरदान्दशभ्वणात् ॥ 

एकादशीमृचमाह- 

अव खजा वनस्पते देव देवेभ्यो हविः । प दातुरस्तु चेतनम् ॥११॥ 
अवं ॒सृज॒ वनस्पते देव॑ देवेभ्यः हविः प्र दातुः अस्त 

चेतनम् ॥ 

काश्चन दिग्याः शक्तय इति न आह्यम्, परस्परसाहचर्यसम्पन्चान्यपि विविक्तानि शोभनान्यारसां रूपाणीति 
कवयः प्यन्ति ‹सुपेरासः' । ऋषौ मानुषे स्वीयानि उक्तरक्षणानि वेभवानि अविच्छिन्न भच्छिदरं च रक्षन्तीमां 
देष्य इति मश्रव्णाः स्तुवन्ति “भच्छि्नं पान्तु शरणे निष" (२-३-८) । वाजसनेयिनोऽपि (भच्िश् तर्न 
पयसा सरस्वती इका देवी भारती विश्रतूमिः' इत्यामनन्ति ॥ 

पाठकानां निरीक्षणाया्थानुसन्कानाय ऋक्संहितायां यत्र भाख्लां अवण भवति, तानि स्थानि मण्डकानु- 
मेण इष दरितानि भवन्ति । १-१३-८, १-१४२-९ 9 १-१८८-८१ २-३१-८, ३-४-८, ५-५-८) ७-द्-८) 
< -4-€ ; १०-७०-८; १०.०११०-८० ॥ 
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हे वनस्पते सोम, देव! त॑ देवोऽपि, तसात् देवेभ्यः च्द्रादिभ्यः 
हविः असदीयं॑रसवदरपितम् अवस्छज समय । प्रदातु; तथा देवेम्यः खीयं 
सवीनुभूतिसारात्मकं दैवतखीकरणक्षमं संस्कृतं हयं दद्ते यजमानाय, चेतनं अस्तु 
ह्षानं मवतु । चिती संज्ञान श्वि धालथानुगमो बोध्यः । साक्षात्सम्पकैरूपं क्खानं 
संकषा्न, देवत-तदावासधामविषयकं ज्ञानं अस्ाभिः सम्यक् स्पृष्टं लम्धं च मदलिति 
भावः ॥ 

सोमस्य ओषरधीश्चते रसमयं, अत एष आनन्द मयवं च प्रसिद्धम् ॥ 

दादशीमृचमाद- 

सवाह। यज्ञं ृणोतनेन्द्राय॒ यञ्व॑नो गृहे । तत्र देवो उप॑ हये ॥१२॥ 

साहा यज्ञम् कृणोतन इन्द्राय यज्व॑नः गृहे तत्र॑ देवान् 
उप॑ हये ॥ 

समानप्रहत्तिकान् सखीनाह- हे यजमानाः, इन्द्राय दद्राथम् यज्ञं खाहा 
सुहत कृणोतन रुत । हतिः प्रदानवाची खाहाश्ञब्द्; देवतासन्दृपतिकारिणः सुहुतख 

शरतिपादको भवति । इत्र ! यज्वनो गृह यजमानख निकेतने मनःप्राणश्चरीरार्मक 
इति ग्राह्यम् । तन्न पूवाक्ते गृहे देवान् यष्टव्यान् उुपहयये आह्वयामि ॥ 

हति प्रथमस्य प्रथमे पद्वविशो वर्गः 

अथ वचतुर्थेऽनुबाके काण्वसख मेधातिथेः ठृती्यं दादञ्चचं रक्तं गायत्रम् । 
अघ्रयादिबहुदेवताकमिदं व्याख्याने स्पष्टं मबति ॥ 

तत्र प्रचमाग्चमाह- 

फेभिरघ्ने दुवो गिरो विश्वेभिः सोमपीतये । देवेभिर्याहि य्व च ॥१॥ 
आ एभिः अग्ने दुव॑ः गिरः विश्वेभिः सोमऽपीतये देवेभिः याहि 
यक्षि च ॥ 

हे अग्ने, भिः विश्वेभिः देवेभिः सह, पूषैनिरदिष्टानां सवेषां देवानां परामशः 
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"एभिः" इयनन गोष्यः । आधाहि अगच्छ, यक्षि यज च (यजतेर्लारि, छान्दषः) 

करिमथम्! सोमपीतये सोमपानाय । दुरः अफदीयपरिभ्रमस्यं कम प्रवि गिरः 
स्तुतीशच प्रति आयाहीति सम्बन्धयिततयः । अणदरीयस्तुविष् परिग्रमेषु च यः सार्शश्षो 
बतेते तं रसमरितं सोमपदबाव्यं षम्मदं खीफतर देः सदागय लमे्र यजमानो भूखा 
यजेत्युक्तम् ॥ 

दितीयामृचमा्ट- 

आ ता कण्वा अहूषत गृणन्ति तप्र ते धिय॑ः । देवेभिर आ ग॑हि ॥२ा 
आ तरा कण्वाः अहूवत् गृणन्ति विप्र ते धिय॑ः देवरर्भिः 

अग्रे आ गहि ॥ 

आ अहूषनेति क्रियया सम्बन्धयितव्यः । हे अग्ने तखा बां कण्वा! 
मेषाविनः (वयं $ष्वंशजा वा) आह्ूषत आवयन्ति हेन् धोटुड् छान्दसः, 
लड्थै) । हे विप्र भिपशित्, भिजि, ते तव पिय; षारणासिमकाः प्रज्ञाद्तीः 
गृणन्ति स्तु्न्ति । देवेभिः देवैः सद आगहि आगच्छ । न साधारणाः तु 
रिधिष्टाः प्राज्ञाः अशद्वानपमयास्वामाहयन्ति, तदागच्ठ दैः सह ॥ 

तृतीया चमाद- 

इन्द्रवायू कृहर्रतिं मित्रान्नि पूषणं मणम् । आदिलयान् माढतं गगप् ॥३॥ 
इन्द्रवायू इति बृहस्पतिम् मित्रा अ्िपर् पुषणैप्र् भगम् 

आदित्यान् मारुतम् गणम् ॥ 

अत्र द्वितीयानिर्दश्ात् तान् समान् देन् आहृयामि सोमपीतये यैः सह अरेः 
आगमने प्राधितवानदमिति बोष्यपर् । अथ देवानां न्ना निर्देशः । इन्द्रवायू 

ह्द्रच वायुं च ब्ुहस्पतिपर् (पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायामिति ्रत्रख वारचिङनु्तारेण 

बृहतः वलोपः सुडागमश्च) । मित्रा भित्रावरुगौ, द्विव वनश्रवगं साहवप्रदर्णद्रद- 

णायेम् । अग्निम् प्रषणम् भगम् आदिव्यान् अदितिपम्भवान् मारुतं 
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गणम् मरुद्रणभू- इमान् आहइपामीति शेषः ॥ 

वतुर्थामृचमाह- 

भ्र वों भ्रियन्त इन्दवो मत्स॒रा मादयिष्णवः । द्रप्ता मध्वश्चमुषद्ः ॥४॥ 
पर वः धियन्ते इन्दवः मत्सराः मादयिष्णवः द्रप्ताः मर्व 

चम्ऽसदः ॥ 
वः युष्माकमर्थाय तादर्थ्ये चतुर्थी, प्रहृतानामिन्द्रादीनामर्थाय परथियन्ते 

अकर्ेण भूताः भवन्ति इयथः । के! इन्दवः केदनश्ीलाः सोमाः । कीद्शां!१ 

मत्सराः रशषिकराः (मन्दतेः तृतनिकमेणः सरप्र्ययः, षर-धूषरवत्) मादयि- 
द्णव; हषेयितारः । पुनः के ते! द्रप्सा; रसनिन्दषः । मध्व; मपुखादाः 
मधुरा हत्यथः (मध्व इति शिङ्गन्यययः जसि गुणाभावश्च ) चमूषद्ः शरीरात्मक- 
पात्रे सीदन्ति गच्छन्ति । चपू-चम्रादिश्ब्दोपलक्षिव-यजमानश्चरीरातमङपात्रगताः 
सोमा इति भारः । देतरेभ्पः समपगाय मनः-प्राण-श्चरीरातमङे पात्रे कणशः कणश्चः 
(द्रप्ताः) सम्पाद्य भूयांसो भूवा सम्मताः (प्रथियन्त) सुषाद्रा इन्दवः" वृतिकारिणः 
हषेहेतबः सुताः सिद्धा भवन्तीयथंः । दूधातोरनिष्पननः द्रप्सश्चब्दः, ई्रणचलनादौ 
वतेमानः जजपर्यायो मप्रति कवित्, यथा उवं भावं दिता देबो अ्रेदुद्रप्सम्! 
(४-१६-२) । प्रायशः अल्यन्तमर्पांश्चद्ोतक-बिन्दु-स्फुलि ङ्ग ज्वाठेकदे शाचर्थे प्रयुक्तो 
रक्ष्यते । अत्र द्रप्तश्चब्दः द्रवणश्षीरो दरुतोरपतनो वा भिन्दुरिलयर्थे गृहीतः । अत एव 
कणशः सम्भूताः सोमा इत्युक्तम् । चमू-चमपतादिवाच्यं पात्रं अन्तयेजने शरीरमिति 
पुरल्ताद् आमवषठक्तव्यार्यानावसरे प्रपश्चयिष्यामः ॥ 

पञ्चमीमृचमाद- 

ठते त्वामवस्यवः कण्वासो वृक्तवर॑र्हिषः । हविष्मन्तो अर्तः ॥५॥ 
ईकते ताम् अवस्यवः कण्वासः वृक्तऽवंहिंषः हविष्मन्तः अरम्ऽ 

कृतः ॥ | | 
हे अप्र साम् इत्ते अष्येषन्ते ! के! अवस्यवः वधनकामाः कण्वास 
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मलाविनः, वयममी कण्वा इति वा । कीदशाः! इृक्तबर्हिषः स्तीर्णासनाः, देवेभ्य 
इति शेषः । हविष्मन्तः देवाथं उपकर्पितहव्याः । अरंकृतः अरं पर्याप वन्तीति 
उपपदसमासः । अन्यूनकारिणः समरद्धकर्माण इयथः ॥ 

षष्ठीमृचमाद- 

धृतघष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति हयः । आ देवान्त्सोम॑पीतये ॥६॥ 
धृताः मनःपयुज॑ः ये त्वा वर्हन्ति वहयः आ देवान् 

सोमऽपीतये ॥ 
हे अपने धृतपृष्ठाः पतं दीं ष्ट बहिरङ्ग येषां ते दीप्तबाहम्रीरमागा इयथैः । 

मनोयुजः मनसा युज्यमाना ये वहयः अश्वाः वां वहन्ति, तैः आनयन- 

साधनेवोदेः देवान् नद्रादीन् सोमपीतये सोमख पानाय आ भवह । यज- 
भानमनोयुक्वं एषां अभ्रिवादानां उक्तम् । बक्षयुजौ हन्द्रा्चौ प्राग््याखूयातौ । उभयं 
अपि सजातीयममिप्रायं द्योतयति ॥ 

इवि प्रथमस्य प्रथमे षड्विंशो वर्गः 

सप्तमीगरचमाद- 

तान्यज््रा ऋताब्रपोऽग्ने पत्रीवतस्छृधि । मध्व॑ः सुजिह् पायय ॥७ 
तान् यजत्रान् ऋतधः अम्भ पलीऽवतः कृधि मध्व॑ः सुऽ 

जिह्व पायय ॥७॥ । त 

हे अभ्ने तान् हनद्रादीन् यजच्रान् यजनीयान् ऋतव्रधः तख सत्यख 
बभेपितुन् देवान् पलीवतः पलीयुक्तान् कपि इरु । दे सुजिह्व शोभनवाग्युक्त, 
अगे, तान् देवान् मध्वः मधुरय सोमख भागं पायय पिबतेर्देतुमण्णिच् ॥ 

अत्रेदमवधेयम् । पुमांस इन्द्रादयो देवाः, तच्छक्तय हन्द्राण्यादयो देष्यः । 
अयं बिषयो भूमिकायां (ए. २९) मावेदितः । पसो देबसख महिमा शतमा देव्या 
श्रष्याप्यते देवप्रमावत्िसारो दम्या निरुद्यते । तसात् चकि देबीं विना शचक्तख देव- 
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धाषिष्कारो दुषेटः । ऋतं यजमाने बषेयतो यष्टभ्यान् इन्द्रादीन् तत्कार्यनिर्गादशक्ति- 
क्तान् बिषेद्ीति सात्पयेभ् ॥ 

अष्टमीमृचमाद- 

पे यज॑त्रा य इंख्यास्ते तें पिवन्तु जिहय। । मधोरघने वष॑ट्कृति ॥८॥ 

ये यजत्राः ये ईड्यः ते ते पिबन्तु जिह्वयां मधोः अघने वर्षट्ऽ 

ति ॥ 

हे अन्न, ये यजच्नाः यजनीयाः ये इडया स्तुल्ाः अष्येषणाथमिवि 

षः, ते देवाः ते तब लदीयया जिह्यया ज्वालारूपया बाचा मधोः मधुरख 
मख भागं पिबन्तु वषटूक्रति बषटूकारयुक्ते यज्ञे पित्रन्िति सम्बन्धः । बषट्- 

ति- करोतेः भावे किप्, वषडिति करणं यखिन् सः बषट॒ङत् तसिन् बषटङृवि 
ज्ञे । खाहाकार इव वषट्कारः देवेभ्यः सम्प्रदाने प्रयुज्यते । 

नवमीखचमाह- 

प्राकीं सूर्य॑स्य रोचनाद श्वन्देर्बो उषबुंधः । विप्रो होतेह वक्षति ॥९॥ 
आकीम् सूयैस्य रोचनात् विश्वान् देवान् उषः्बुधंः विप्रः 

रतां इह वश्चति ॥ 
आकीम् आ ह्यथ निपातः योग्यक्रियया सम्बन्धयितव्यः । विष्रो 

षावी होता आता अप्निः सुयस्य सवप्ररकख सर्वोत्तमख देवख रोचनात् 
पनात् खर्थाश्नः उषलमैधः उषति प्रबुष्यमानान् (सल्ञ्योविरावि मावे आसमे देवाः 

[जमानख यजनमायातुं सिद्धा मवन्तीत्यथेः) विश्वान् देवान् (आ) वक्षति 
[वहतु (बहेः प्रानायां रिङ्थे लेट्) ॥ 

दशमीमृचमाह- 

वे श्वभिः सोम्यं मध्वभ्न इन्द्रेण वायुना । पिबा मित्रस्य धाम॑भिः ॥१०॥. 
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विश्वेभिः सोम्यम् मधुं अन्न इन्द्रेण वायुना । पिबं मित्रस्य 
धाम॑ऽभिः ॥ 

दे अघने विश्वेभिः सरददषेः इन्द्रेण वायुना, मिन्रस्य एतदाख्यश देवख 
धामभिः तेजोविशेषः सद सोम्यं सोममयं मधु मधुरं आखादनीयं रसं पिब । 

सोभख विकारः सोम्यमिति मयद् ॥ 

एकादशीमचमाद- 

त्वं होता मनुर्हितोऽ्रँ यज्ञेषु सीदसि । सेमं नों अध्वरं यज ॥११॥ 

त्वम् होतां मनुःऽहितः अभ्रे यज्ञेषुं सीदसि सः इमम् नः 

अध्व॒रम् यज ॥ 
हे अन्ने तम् होता आहता देवानाम्, मनुर्हितः मञुना मन्रेण मभ्रावा 

हितः खापितः यज्ञेषु सीदसि सितो भवसि । सः ताचक् तं नः इमम् अध्वरम् 
गसदीयमिमं यञ प्राप्य यज यजनं निवह । सेमम्- संहितायां सोप गुणः । 
भनुर्हितः प्रारन्याख्यातम्र् ॥ 

दादश्चीमृचमाह- 

युक्ष्वा ह्यर॑षी रथे हरितां देव रोहित॑ः । ताभिरा इहा व॑ह ॥१२॥ 
युक्षव हि अरषीः रथं हरित॑ः देव रोहितः ताभिः देवान् इह 

आवह ॥ 

देव, दे अभे रथे युक्षव योजय । साः! बदीयाः रोहितः रोदि- 
र्छम्द्भिषेयाः बडकाः, कीद्कीः १ अरुषी? भारोवमानाः हरतः दरणसम्थांभ । 

ताभिः अश्वामिः देवान् इह असिन् यजने आवह आहर । अत्र पूर व्यास्या- 

वारः स्थूलद्श्या बाद्याथोनुसारेभेषं प्राहः- ^रोहिवः” अभेरश्चाः रोहिदाख्या। प्रसिद्धाः । 
“अङ्षीः'- गतिमदीः, ्-गतौ इवि धातोः अम्दनिम्पचिः । “इरितः” इत अश्ार्टान् 
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नेतं समथा इति च । जत्रेद्मवयेयम् । अश्वानां गतिम आरूढजनहरणसामर््ये वा 
न कलापि ख्यात् सन्देहः । फ तु साभिप्रायविक्पणप्रयोगः मतिम्पथं नावतरेत्, यदि 
गतिमचवादिकमेव विवश्चितमिलम्युपगच्छम । किंतर्हि? विक्तरभिया किञ्चिदेव 
उपक्षिप्यते । अरुषपदेन आरोचमार्न सांष्यरागे अरुणम्, दरिच्छम्देन दरिदण कम- 
नीयं रेन्द्रम् , रोदिच्छ्देन लोदितप्रममत्रेयं च वाहं वाहसमूहं वा चोतितवान् मन्द्रा । 
सवान् देवानानेतुं ठत्तदेवतायोग्यवादशक्तिबिशेषेयुक्तानावद, मोः, इति ॥ 

इति प्रथमस्य प्रथमे सक्तविक्नो वगेः 

चतुरथेऽनुवाके काण्वख मेधातिथेथतुथं दाद शचं घक्तं गायत्रम् । कतुसदिता 
इन्द्रा्ा देवताः प्रतिपादिता इति धरक्तमिदं क्रतुदेवताकं कतव्य इत्याहुः । यथा रोके 
अहोरात्रमासनादिभिः भिन्नमिननक्रियाफलरक्षितेः कालविभागेः महीरुदादि मानवा- 
न्तानां तत्तद्योग्यपरिपाकविशेषाः सम्पाद्मानाः सृष्टक्ष्न्ते, तथा अन्तयेजनेऽपि देब- 

` तानामिन्द्राच्यानां तत्तचुक्तकारविध्यनुसारेण सम्पा्यमाना विलासविशेषाः यजमाने 
धूणाहुतिपरे सम्पूणेक्ऋतधामकामे, अव एव तदङ्गभूतबहुदेवतयोगनिष्ठे तत्तदुक्तान् परि. 
पाकान् बिदधते । कऋतुश्षब्दनायमर्थां धितः, यदेबताभिः असदन्तर्निरुद्यमानानां 
कमणां काटविधिः देवतरदसख भाक् यजमानपरिपाकदश्ानुसारीति, तस्मात् मन्रषु ष्या- 

ख्यास्यमानेषु क्रतुना" सह इदयत्र दिव्यसमयानुसारेण इति ग्राह्यम् । विवरणमन्तरेण 
करतशन्दः प्रयुज्यते मा भून्म्रशलोमाहानिरिति ॥ 

तत्र प्रथमागवमाह- 

इन्द्र सोमं पिबं ऋतुना त्वां विशन्तिन्दवः । मर्सरासस्तदोकसः ॥१। 

इन्द्र॑ सोमम् पिबं ऋतुना आ ता विशन्तु इन्दवः मस्सरासं 
तत्ऽजकसः ॥ 

हे इन्द्र ऋतुना उक्तरक्षणेन सह सोमम् पिबं । इन्दवः सोमाः त्व 
ब्रां आविरदान्तु सवतः प्रविशन्तु । वीदशासते १ मत्सरासः दक्षिकराः तदोकसः 

तन्निवासाः (वच्छन्दवाच्यं इन्द्रख इधिः ओको येषां ते) । एवं "यः इष्षिः सोमपातमः 
८०... इति सद्च्त्तते ॥ 



अ १, न. २, व. २८] = १९८ - [म १; अनु. ४, स्. १५ 

दितीयामृचमाद- 

मरतः पिब॑त ऋतुना पोत्राद्यज्ञं पुनीतन । युयं हि ्टा सुदानवः ॥२॥ 

मरुतः पिव॑त ऋतुना पोत्रात् य॒ज्ञम् पुनीतन युयं हि स्थ 
सऽदानवः ॥ 

हे सुदानवः शोभनदानाः! हे मरुतः ऋतुना युष्मदीययोग्यकालाचुसारेण 
पिबत सोममिति शेषः । इतः? पोत्रात् पोतुः पात्रात् (पुनतिः पोता, वेर्द 
इत्यण्, ष्य भागो वैकरिपकन्छन्दसि) । यज्ञम् इमं पुनीतन पुनीत, श्लोषयत 
(छन्दसि तनादेशः) । हि यसत् यूयं स्थ भवय पवने प्रसिद्धा इति शेषः । 

सुदानवः- दायुङ्कन्दः दानवचनो दाठवषनो वा, प्रादिसमासः । पोव॒नामक क्लिक् 
अन्तयेजने पतिता शोधको देवताविरेषः । ऋजिजः सर्वेऽपि देवा एव शक्ताः । प्रथम- 
मेवोक्तमप्रिमधिङृलय “यज्ञस्य देबमलिर्ज" इति । पवितुस्तख पात्रात्सोमग्रहणाभ्रय- 
भूतात् पीता मरुतोऽपि पबितारः प्रसिद्धाः यज्घं पूतं निदोषं विधातुं प्रभवन्ति । तथा 
तत्कतोकपारिश्द्यदाने शोमनवमयन्तस्एृदणीयग्् “वुदानवः' ॥ 

तृतीयाम्रचमाह- 

अमि य॒ज्ञं य॑णीहि नो प्रावो नेष्टः पिबं ऋतुना । त्वं हि रत्नधा असिं ॥३॥ 

अभि यज्ञं गृणीहि नः भ्रावः नेष्टरितिं पिबं ऋतुना त्वम् हि 
रत्नऽधाः असि ॥ 

षे स्रावः प्राः स्ियः अख सन्तीति प्रावान् तस्य सम्बोधनं प्रावन्, (व्यययेन 
वः छान्दसः) पलीसमेत) हे नेष्टः, नेष्टा" ऋकिगभूतो देवताविशेषः, णिजिर् शौच- 
पोषणयोरित्यसाभिष्पञ्नः । यदि पोता यतं शोषयिवा दोषव्यतिरिक्तं विधत्ते, नेश 
त शुचि शुभ्र अत एव श्ोभाव्रहगुणान्वितं करोति अत्र देवशिल्पी त्वष्टा नेष्टरिवि 
आमन्रित हदयामनन्ति । तर्हिं शभ्रवापादनरूपः परिष्कारः वाष्टकरमेकदे श्च श््यदोषः । 
उक्तरश्चगं खश्चक्तियुक्त ऋतिजं देवमामग्य क्रषिराह- नः भसाकं यज्ञम् अभि- 
गणीहि भभिषटुहि प्रशंसास्प; इरु । ऋतुना सह पिब॒ सोमम्, हि याव् 
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स्वम् रलधाः असि (रल्लभाः न्यास्यातमरू) रतीनां धारकोऽसि, तसात् रति 
छथजनकं सोमं पिब ॥ 

चतुर्थीरब द- 

अभ्र देवाँ इहा व॑ह सादया योनिषु त्रिषु । परिं भष पिबं ऋतुन। ॥४ 

हे अघे देवान् इह आवह (व्याख्यातः पादः) । आहूतान् देवान् साद 
उपवेश्य । इत्र? त्रिषु योनिषु स्यानेषु सवनेषु पारे भष परितोऽलंङ्रु, ऋतुन 

समयानुसारेण पिच । इदं सवनानां सदनानां वा त्रयस्य रहसयं बोद्धव्यम् । अज्ञ-प्राण 

मनोमयात्मकश्चरीरसख यानि मूलभूतानि व्याहृतित्रयवाच्य पृथिष्यन्तरिश्षदयलोकस्याना। 
अवन्ति, तेषां तत्तद्धि शिष्टवेमवल्यानानि भानवयखान्तरे गुप्ानि किञिद्रयक्तानि 
भवन्तीति गोप्यम् । आदहितत्रस्बनन्तयंजने इमानि त्रीणि देवसदनानि सन्ना 
अवन्ति, यान्यग्निपुरोहिताः देवा यष्टव्यतेन अलंङकवैन्ति ॥ 

अभ्रं देवान् इह आ वह सादय योनिषु त्रिषु परे रष पिब॑ ऋतुना 

पञ्मीगृवमाद- 

जर्हणादिन्द्र राध॑सः पिबा सोम॑मूरतूरनु । तवेद्धि सख्यमस्त॑तम् ॥५ 
ब्राह्मणात् इन्द्र राध॑सः पिबं सोम॑म् ऋतून् अँ लवं इत् { 

सख्यम् अस्तंतम् ॥ 

दे इन्द्र बाह्मणात् ऋतलिग्विशेषो देवो रह्मा त्राह्मणच्छसीलयाहुः, वख 

ज्रा्मणं तसात् । राधसः सोमरसरूपधनाश्रयभूतात् खान् (पात्रात् श्वि बाद्मप 

बक्तव्यम्, । पात्रशब्द्व्यास्याऽवधया) । ऋतून् अनु अद्य सोमम् पिव 

तंव इत् सख्यम् तब सखितमेव अस्तृतम् अबाधितम् । हि अवधारणे । देः 

कामस्य यजमानस्य अन्तसख्न्मेषश्चारिनः सव॑खं देवेम्योऽपेयतवः परदैवठनिष्ठख विष् 
न्द्रस्य निद्यमेव भवति ॥ 

व्द्नीयचमाह- 
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युवं दक्षं धृतव्रत॒ मित्रावरुण दुव्भ॑म् । ऋतुना यज्ञमाशाथे ॥६॥ 

युवम् दक्षम् ध॒तव्रता मित्रावरुणा दुःऽदभम् ऋतुना यज्ञम् 
आशाथे इतिं ॥ 

हे धृतव्रता धतवरतौ कतादुरोधेन विहितानां कमेणां धारयितारौ मित्रा. 
वरुणा मित्रो वरुणश्च (संहितायां उभयत्र च हलम्छान्दसः) युवम् पवां उभौ 
दक्षम् बिवेचनपरं (व्याख्यातम् ) दुर्दभम् ददद दःखेन दग्धुं शक्यम्, अन्धैः 

विनाशयितुं अशनक्यमियथः, यज्ञम् ऋतुना योग्यकालानुसारण आरा 

व्याप्तः भोक्तुमिति देषः । दूकमम्- दुःपूैकादहतेः खल्, दुरियत्र द्रिति दी्थे- 
गक्ान्दसः, तथा रेफस्य लोपः, दकारख उकारो हस्य मध ॥ 

दति प्रथमस्य प्रथमे अष्टर्धिक्ञो वगः 

अथासन् षक्ते सप्तमीगचमाद- 

द्रविणोदा द्रविणसो यावहस्तासो अध्वरे । यज्ञेषु देवमीटते ॥। 
द्रविणःऽदाः दरविंणसः ग्राव॑ऽहस्तातः अध्वरे यज्ञेषुं देवम् इंटते ॥ 
यो द्रविणोदाः द्रविणप्रदः तं देवम् अरि इंठते अध्ेष्यतेन स्तुवन्ति 

कलिज इति रोषः । कुत्र { अध्वरे यज्ञसामान्ये यज्ञेषु यज्ञविशेषेषु । प्रकृति- 
भूतो ऽप्वरः अग्रिषटोमः, तष्विकृवयः उक्थादय इति बाह्यपक्षानु्ारिणः । अन्तयेजने तु 
सामान्येन परदेवताय खात्मीयतालयागपूवेकं यजपानकृतखात्मापणम् , विश्षेण 
खीयसवेखभूताङ्गप्रयङ्गसमपेणं परदेवतायैव तदङ्गभूतनानादेवतायजनद्वारेण चेति 
रृति-बिकृतिसारांशो बोध्यः । ते च ऋलिजः द्रविणसः द्रविणार्थिनः याव- 

हस्तासः सोमामिषवसाधनभूताः ग्रात्राणः पाषाणाः हस्तेषु येषां ते । यजमानार्थं 
ऋविजो देवा एव द्रविणार्थिनः सोमाभिषवाय सन्नद्धाः सन्तः अर्ध द्रविणदायिनं 
सत्कार पूवकं रदैरयन्तीत्यथेः । द्रविणम् धनं जा बरं बा मवतु । तदिव्यं बस्तु द्रव्य 
मबति । यजमानटरेते खयमभिरेव तद्रविषं गवेषयति साधयति चेति म्रवर्णेभ्योऽ 
वगम्यते । तसादम्िद्रेषिणस्युरपि भवति । न केवरं द्रविणोदाः । अत्र अन्ये देवा 
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ऋविगभूता यजमानकृते द्रविणार्थिनो भवन्तीति बोध्यम् । द्रदक्षिम्यामिनन्, द्रविर्णं 
ददाति द्रविणोदाः, पूवेपदस् सकारश्छान्दसः । उत्तरपदात् “सु? अदेशोऽपि छान्दसः ॥ 
द्रनिणषः- द्रविणमारमन इच्छन्तीति द्रविणखवः, द्रविणश्तेः छान्दसतात् किप् । 
दरविणेच्छव इतयवयवाथेः ॥ 

अष्टमीमचमाद- 

दरविणोदा ददातु नो वसुनि यानि श्रुण्विरे । देवेषु ता वनामहे ॥<८॥ 

दरविणःऽदाः ददातु नः वसुनि यानि शुणविरे देवेषुं ता वनामहे ॥ 

द्रविणोदाः एतभ्रामको देवोऽग्निः नः असभ्यं ददातु प्रयच्छतु । कानि 
वसूनि द्रविणानि यानि श्वुणििरे शरूयन्ते (छन्दसि लटः रिद्, अन्यच्छान्दम् ) 
यानि दिव्यानि व्रति विश्रुतानि भवन्ति, देवरदस्यषेदिनां क्षीणां विदितानिता 

तानि देवेषु निमित्तभूतेषु वनामहे सम्भजामदहे, देवाथं देवेषु मध्ये श्मः । 

न खाथेपरा वयं सोमयाजिनः, अपितु देवाथेप्राः, अतः देवेष्वेव नो वद्पभोगः ॥ 
नवमीम्रचमाद- 

दरविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च तिष्ठत । नेष्टरादूतुभिरेष्यत ॥९॥ 

द्रविणःऽदाः पिपीषति जुहोतं प्र च तिष्ठत् नेष्टरात् ऋतुऽभिंः इष्यत् ॥ 
द्रविणोदाः देषः ऋतुभिः सदह परिपाकविधि-विभवसम्पन्न-समयानुसारेणे- 

त्यथः, पिपीषति पिपासति (छान्दसम् ) सोममिति शेषः । कमात्! नेष्टात् 

नेषटसम्ब्रन्धिनः पात्रात् (प्रागुक्त द्रष्टव्यम् ) । तसात् जुहोत दनं इरत, प्रतिष्ठत च 

तदीयं खानं प्रति प्रथानं कुरुत । इष्यत ॒त्ुदिश्य एवणं इरुव उयनूविकरणिनः 

इषधातोः न केवरा गतिरथेः, प्रेरणबलसम्पक्ना गतिरिति बोध्यम् । जुहोत-लोद् + 
मध्यमबहुबचन छन्दसम् ॥ 

दश्मीमृचमाह- 

यच्छं तुरीय॑मृतुभिद्रैविंणोदो यजामहे । अधं स्मा नो ददिभेव ॥१०॥ 
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यत् ता तुरीय॑म् ऋतुभिः द्रविणःऽद्ः यजामहे अध॑ स्म नुः 
ददिः भव ॥ 

दे द्रविणोदः मगबन्, यत् यसात् ऋतुभिः बदीयदिगम्यवेलानुसारेण 
तुरीयम् चतुर्णा पूरणं त्वा तराम् यजामहे अध तसात् कारणात् नः असभ्यं 

ददिः दाता द्र्िणखेति शेषः, भव । स पादपूरणः; । ददिः करप्रययः, लिद्द्- 
भावाद् द्विबेचनादि, आतो लोपश्च । अत्रेदम्धातव्यम् । पू द्रविणोदाः सथानत्रया- 
पे्षया त्रिः स्तुतः । अधुना चतुथेवारं व्याहृतित्रय प्रतिपादित-त्रिलोकखानान्यतीलय 
बतैमानं तुरीयं सर्वोत्कृष्टं दिव्यं द्रविणं सम्पादयितुं तत्रो द्रविणोदाः तुरीयसथानः 
भ्राथ्येते । चतुथवारं यजामह इति यजनक्रियाविशचेषणतया तुरीयपाद्ग्रहणेऽपि समानमेव 
भवति तात्पयंम् ॥ 

एकादशीमरचमाद- 

अशिना पिब॑तं मधु दी्॑भ्री शुचिव्रता । ऋतुना यज्ञवाहसा ॥११॥ 
अश्रिना पिब॑तम् मधुं दीय्नी इति दीदिऽअघ्री शुचिव्रता ऋतुना 

यज्ञऽवाहसरा ॥ 
हे अशिना अश्विनौ, ऋतुना दिव्यस्तमयानुसारेण मधु मधुरं सोमं 

पिबतम् । कीर्शौ! दीदयश्नी दीदिः दीप्तः अग्निः ययोस्तौ (दिवु धातोरम्यासः 
छन्दसि रूपम्) (अश्विनौ बै देवानां भिषजावध्चिनावध्वयू घम सम्भरतः' इति रेतरेय- 
जह्मणं अश्चिनोः अभरिमन्थनष्चुपपादयति । ऋक्सदितायामन्यत्र (१०.२४-४) ऋषिणा 

तिमदेन “क्तो अश्रिनौ परस्परसङ्गतौ अधि निमेथितवन्तौ-इययंको मभ्रवणेश् 
अवति । भन्तर्थानुसारेण तात्पयंयोजने रसबान् मवति "दीचयप्नी इति मनब्रख- 
कन्दाः । अश्विनोव्योपारः प्रथमानुवाके प्रतिपादितः । 'दीयप्नी' इति सष्देव 
शरयुक्तं ऋकसंहितायाम् । अन्यत्र बालसिर्यश्क्तेषु सङृत् । उमयत्र च अश्विनोर्बिषे- 
शणम् । शुचिव्रता छदकर्माणौ यज्ञवाहसा यङ्ख प्रापयितारौ ॥ 

दादज्ीमूवमाह- 
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गा्हैपयेन सन्य क्रतुनां यज्ञनीरसि । देवान् देवयते य॑ज ॥९२॥ 

गाहैऽपलयेन सन्त्य ऋतुनां यज्ञऽनीः असि देवान् देवऽयते यज ॥ 
गाहेपल्येन गृहपतिवेन शठना सन्त्य सनने दाने भव (वणु दने भवेत् 

छन्दसीति यत्, भन्यच छान्दसम्) दे अरे ऋतुना कऋवबनुसारेण यज्ञनीः यक्ख 

प्रापयिता असि भवसि । देवयते देवकामाय यजमानाय देवान् यज । मभ्नि 

यजमानाय खयं गादैषपटयं बहन् दानाभिङारी मयति, तस्मात् यजमानखार्थायस णव 
देवान् यष्टुं प्रभवति । सन्य इत्र सनने भवः साधुर्गा खात् । मवधत् यजमानेन 
ते खाथेदयागसूपे दाने इति ग्राह्यम् । साधुयेत् दाता सोऽप्निरिति स्पष्टम् ॥ 

इति प्रथमस्य प्रथमे एकोनर्रिंशो वगैः 

चतर्थेऽनुबके भा ला बहन्विति पश्चमं नवचं धक्तम् । ् षिर्डन्दसी पूमैषत् । 
इन्द्रो देवता ॥ 

तत्र प्रथमागृषमाह- 

आ स्वां वहन्तु हश्यो दृष॑णं सोम॑पीतये । इन्द्र॑ स्वा सु! चक्षसः ॥१॥ 
आ ता वहन्तु हर॑यः बृष॑णम् सोम॑ऽपीतये इन्द्र त्वा सुर॑ऽचक्षसः ॥ 

हे इन्द्र षणम् वर्ितार ता वां हरयः अश्वः बदीयाः सोमपीतये 
सोमपानाय आवहन्तु आनयन्तु । सखा वां सूरचक्षसः षरवत् चो द्रत 
येषां ते ष्रयेतुर्यदष्टय इयथः (चक्षेरखुन् छन्दधि) । ते हरयः आवहन्विति सम्बन्ध! । 
ला इति द्विरावृत्तिरादरार्था, भधेचमेदाचच । इन्द्रस्य हरीणां दशेनानि ब्थखव दूर- 

गाभीनि दीप्तानि च मन्ति । ध्रयदर्विनस्ते हरय श्टेकेषां व्यार्यानेऽप्यदोषः । 
घरचध्स पलि इति सायणीयम् । तर्हि न तेमोनुषेभोग्यम् । ये च यहश्रालामल- 
डर्बाणाः यथाविधि तेदपाठिनः यक्षकमेपरिसमाप्तौ खकमपरिभ्रमातुरोषेन यभोक्त- 
दक्षिणाराभसन्तुष्टाः निवतेन्ते, न ते ष्ूरचक्षसः । अथमे च क्विजो देवात् , तर्षा 

न तद् कव्यम् । हन्द्र् बोढारो हरयः, न सिजः, सशोन् देवान् आवदनभ्निः 
गीयते । इन्दर संर्दवैरागच्छतीति च श्रूयते । क श्रूयते देवा क्रविगभूता इन्दर 
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वहन्तीति! "परचक्षसो देवाः स्युः, देववं प्राप्ता ऋषयः स्युः । इह तु न सा प्रसक्तिः । 
हरय एव प्रसक्ताः उत्तरत्रापि पक्तऽसिन् हरिप्रशंसेव प्रषृतेत्यसंशयम् । नैतदयक्तं यत् 
श्ररचक्षस विज इन्द्रावहनाय आहूयन्त इति ॥ 

दितीयामृषमाद-- 

इमा धाना धरंतस्नुवो हरीं इहोप वक्षतः । इन्द्र॑ सुखतमे रये ॥२॥ 
इमाः धाना; घृतस्नुवः हरी इति इह उप॑ वक्षतः इन्द्र॑म् 

सुखःऽत॑मे रथे ॥ 

इमाः परोवतिन्यः धरृतसाधिताः अत एव घ्रतस्नुवः ते स्युवन्ति प्रस्ा- 
वयन्तीति ध्रतस्नुवः ताः धाना; भृष्टयवतण्डुरसूपाः उदिइ्य, हरी इन्द्रसाश्चौ इह 
यजनकमेणि इन्द्रम् सुखतमे रथे अवाप्य उपवक्चतः बेदिसमीपे वहताम् , 
्राथेनायां रिङ्थं रोये बा लेट् । घृतेन यवतण्डुलानां मर्जनेन साधु साधिताः 
धानाः घृतं स्रावयन्ति । ता इमाः हर्योः प्रोत्साहनार्थाः । यज्ञे हर्योः ऋजीषं भामो 
थाना इति स्कन्दखामी । बदिपागपरख तात्पयंसखाख जीवभूतो धानाशन्दः भृष्ट- 
यवतण्डुलेषु रूढः । यागोपयोगाथानि द्रव्याणि धृतपयोदधिप्रमृतीनि सङ्कतभूतानीति 
अस्माभिः प्रतिपादितं अश्नावधातन्यम् , यवतण्डुरतद्विकारधानापुरोडाश्चादयः अन्नमय- 
शरीरसम्बन्धरक्षकाः । यद्यपि धानं धानी धानाः इति त्रीण्यपि धारणारथसख दधाते; 
रूपाणि, रुढिभेदात् धानं धानी बा आधारपान्रं आसनं वा अभिधत्ते, न तथा धानाः, 
तथाऽपि तासां शरीरधारकलं, शुद्धि गतदीपिवाचकषृतस्तामिणील्े च अवयबा्थवलात् 
सङ्केताथषरात् रतसुन इति बिशेषृणोपादानाच बोध्ये । वहि्यागे दयोर्भोज्या भानाः । 
अन्तयागे हर्योः प्रदीप्प्राणबलयोर्भोग्याः अभमयरारीरगतधारणा्क्तिबिशेषाः । ऋक्- 
संहितायां प्रायज्चः सर्वत्र हन्द्रायेव धानाः पच्यन्त इति शरूयते । याहिकग्न्येष्बेव ह्यो 
भागो धाना उक्ताः । तत्रापि अन्तरथं उपपादितः । हन्द्रायैब धाना इति निर्णायक 
श्रवणं बहनो भवन्ति । इन्द्रलीकाया "धृतस्नुबो धानाः" तु अन्नमयश्चरीरोपदित- 
दी्िमरित-धीवृत्तिविश्ेषा इति ग्राह्यम् । ताद्रीधानाः दिव्यप्रकाश्चमनोधामखामिनः 
इन्द्र खीकायाो मवम्ति । भ्रयहं दैटशी; (धानाः परस्परं सुसङ्गता श्दरमदिद्य 
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करपिर्निविदयन् "ङ्स इति प्रायेयते “दि दिवे सदश्चीः अद्धि धानाः (२-१५-२) इति । 
अन्यत्र “य इन्द्राय सुनवत् सोममद्य पचात् पक्तीः उत भजति धाना!" (४-२४-०) । 

यागद्रन्याणां सङ्कतातमकते विचायमाणे, दभथि-धानादिशब्दानामवयवापों गूढा्- 
दवारभुद्वाटथेदिति बोध्यम् । उदेश्षपूवेफं धानादिद्रव्याणि सङ्केतरूपतया खापयितरा 
अन्तयागायो; मच्रवणीः प्रवृत्ता इति प्रदशेयितं धानाश्चब्दृप्रस्तावेऽत्र किञिद्िस्ततं 
निवरणम् ॥ 

तृतीयामूचमाद- 

इन्द्र॑ पातहेवामह इन्द्र॑ प्रयलय॑ध्वरे । इन्द्रं सोम॑स्य पीतये ॥३॥ 

इन्द्र॑म् प्रातः हवामहे इन्द्रम् प्रयति अध्वरे इन्द्र॑म् सोम॑स्य पीतये ॥ 
इन्द्रम् पातः सवनारम्मे हवामहे आह्ययामः । अध्वरे यने पयति 

भरते चरति सति इन्द्रम् हवामहे इति सम्बन्यः । इन्द्रम् सोमस्य पीतये 

पानाय हवामहे । असा सवानुभूतिरसः सोमश्षब्दल्ितः हन्द्रायाप्य॑ते, तस्मात् सवने 
्रकरान्ते प्रवृते समामे च इन्द्राह्मानमेव नः सर्वदा साधनं श्चरणं चेति माबः ॥ 

चतुर्थीश्रचमाद- 

उप॑ नः सुतमा ग॑हि हरिभिरिन्द्र केशिभिः । सुते हि ता हवामहे ॥४॥ 
उप॑ न॒ः सुतम् आ गहि हरिऽभिः इन्द्र केरिऽभिः सुते हि ता हवामहे ॥ 

हे इन्द्र, नः असाकं सुतम् सोमे प्रति उपागहि समीपमागच्छ । कैः 
बोदृभिः१ केशिभिः हरिभिः प्रलम्बकेसरेरेः । हि याव् सुते सोमे भभि- 

शते (निभिससप्तमी) त्वा वां हवामहे आह्वयामः, तसात् “उपागदि" इति सम्बन्धः । 

केशिभिरिति हरिनिशेषणस्य प्रयोजनं प्रागुक्तम् ॥ 

पशचमीमृचमाद- 

सेमं नः स्तोममा गद्युणेदं सव॑नं सुतम् । गौरो न तुंषितः पिब ॥५॥ 
सः इमम् नः स्तोम॑म् आ गहि उप॑ इदम् सव॑नम् सुतम् 

गौरः न तृषितः पिव ॥ 
28 
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सः इमं ६ति संहितायां सुलोपः । सः वं नः असाकं इमं स्तोमम् स्तवं 

आगहि भागच्छ, आकण्यं अङ्गीडर्विंत्यथः 1 सुतम अभिषुतसोमं इद्म् सव- 

नम् यजनं उप उपेदि । उपेय तृषितः गौरो न तीव्पिपामुः गौरख्ग इव 

पिब सोममिति शेषः ॥ 
इति अ्रथमस्व प्रथमे श्रिशो वभः 

पष्ठीमृचमाह- 

इमे सोमास इन्दवः सुतासो अधिं बर्हिषि । तो इन्द्र सह॑से पिव ॥६॥ 

इमे सोमासः इन्द॑वः सुतासः अधिं वर्हिषिं तान् इन्द्र सह॑से पिब ॥ 
इमे सोमासः सोमाः इन्दवः (उन्दी ज्ेदने इत्यख रूपम् ) केदनयुक्ताः 

आद्रौः सुखकरा इयथः । बर्हिषि अन्तरे वें आसने अधि उपरि सुतासः 

अमिपृताः अवयिताः । तान् तथा त्वत्पानाय संस्कृतान् अश्तवाहुल्यलक्षकपात्र मेदेषु 
अवस्थितान् सोमान् हे इन्द्र सहसे बराथ पिब । अत्र (अथि' आधिक्येन 

(सुताषः१, ववर्हिषि' यज्ञे इति सायणः । “अधि बाहषि' इत्र असदुक्तार्थो न श्ुपयति 
स्यूलपक्षीयं आश्यम् , वदिरशब्दसख कमेणि दर्भे रूढे! । (अधिः उपरि "बरहिषि' दयेव 
स्कन्दखामी ॥ 

सप्तमीगरचमाह- 

अयं ते स्तोमो अभियो हृदिस्ण्गस्तु शन्त॑मः । 
अथा सोमं सुतं पिब ॥७॥ 

अयं ते स्तोम॑ः अथियः हृदि.स्प्क् अस्तु शमऽत॑मः अथ॑ सोम॑म् 
सुतम् पिव ॥ 

हे हनद्र, अयम् अस्मदीयः स्तोमः सतोत्रविशेषः अग्रियः शरेष्ठः ते तव 

हृदिर्प्रक् हदि स्पृशतीति हदिस्एक् (तत्पुरुषे ति बहुलमियदटक्) हृदयङ्गमः 

शन्तमः उखतमः अस्तु मवतु । अथ हृदयस्ए्ः अलयन्तसुखप्रदसखय अख सतोत्र- 

विशेषस्य अङ्गीकाराद् परं सुतम् अभिषतं सोमम् पिबि ॥ 
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अष्टमीमृचमाह- 

वि्मित्सव॑नं सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति । वृत्रहा सोम॑पीतये ॥८॥ 

विश्वम् इत् स्वनम् सुतम् इन्द्रः मद्य ग॒च्छति वृत्रऽहा 
सोमऽपीतये ॥ 

ब्रह सवाषरकतमरशरीरसख ज्यो तिर्िज्ञानशक्तिसंहतिशप्रोरसुर स वृत्रस्य पातक 
इन्द्रः सुतम् सतसोममू सोमामिष्युक्तमिति यायत् विश्वम् इत् सवेमपि 

सवनम् यजनम् सोमपीतये सोमपानाय मदाय तजन्यसम्मद्ब आनन्दाय 
शयथ गच्छति प्रामोति । यत्र यत्र सोमेन देवयजनं चरति तत्र स्त्र ॒तदङ्गी- 
काराय सिद्धो भवनिन्द्रः सन्निदितो भवति ॥ 

नचमीमचमाह- 

सेमं नः काममा प्रण गोभिरश्वैः शतक्रतो । स्तवाम त्वा स्वाध्यः ॥९॥ 

सः इमम् नः काम॑म् आ पृण गोभिः अश्वैः शतक्रतो इतिं 
ातऽक्रतो स्तवाम तखा सुऽआआध्यः ॥ 

दे शतक्रतो बहुकमेन् बहर्ञ वा, सः तादशस्तं न; असाकं कामम् 
अमीप्तितमथं आप्रण आपूरय (परण प्रीणने, इयख रूपम्) । गोभिः अशे; च 
सह॒ काममाप्णेति सम्बन्धः । बयं खाध्यः सुषु आध्यानपराः सन्तः त्वा वाम् 

स्तवाम । सु-आङ्-पूवैकख ध्यै चिन्तायामिलयसखय खाधीः इति प्रथनेकवचनान्तं हषम् । 
खवाष्य इति बहुवचनम् । गावः अश्वाश्च चतुष्पादः पञ्चः प्रेष्ठिता इति स्थृलाथ- 
धराणां मतम् । गोशचम्दलकषिताः प्ह्वांशवः, अश्वशन्दलक्षिता भोगसाम्यसम्प्ाः 
क्रियाश्क्तिमूरभूतप्राण बवान इति सवेत्राभिभरतमसाकम् ॥ 

इति प्रथमस्य भरथमे एकश्रि्लो वगैः 

चतुयेऽलुवाके इन्द्रावरुणयोरित्यादिकं षष्ठं नवे क्त् । हन्द्राबङ्णदेवताङम् । 
ऋषिञ्छन्दसी पूथेवत् । युवा दीदयादिके दे श्रचौ पादनिचृभामकष्डन्दोयुक्ते इत्ययं 
विदद ॥ 
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तत्र प्रथमामूचमाह- 

इन्द्रावरंणयोरहं सम्राजोरव आ बणे । ता नों ॒ट्ात टश ॥१॥ 

इन्द्रावरुणयोः अहम् समरऽराजोः अवः आ वृणे तानुः 
म॒द्टात॒ः ईंटों ॥ 

अहम् सश्राजोः सम्यग्राजमानयोः इन्द्रावरुणयोः इन्द्रो वरुणभ तयोः 
अवः वधेनं मयीति देषः, आव्रृणे प्राये । ता तौ देवौ इटो एव॑िधेऽसदीय- 

रणे निमित्तभूते नः अस्मान् श्रृटातः सुखयतः । अवः-अवधातोरसुन् , रक्षर्ण 
बधेनं वा भवति । उपाषङ्ख अन्तरे देवानां जन्म बधनं च अन्तर्ागफलां शभूते स्तः । 
मृातः- मृड सुखने, प्राथेनाशं रियं कलेर् । इन्द्रः खर्धामाऽपि दिव्येन मनसा 
भीसम्राद् मवति । वरुणस्तु ऋतसव्रा, ऋरतवषेनः, कऋतस्एक् ज्योतिमेय इति विशेषो 
ग्राह्यः । उमयोप्तत्व प्रथमानुवाके प्रस्तुतम् ॥ 

दितीयामृचमाद- 

गन्तारा हि स्थोऽव॑से हवं विप्रस्य मावतः । धतरा चषेणीनाम् ॥२॥ 

गन्तारा हि स्थः अव॑से हव॑म् विप॑स्य माऽवतः धतारां चष- 

णीनाम् ॥ 
दे इन्द्रावरुणौ, युबां अवसे अवितुं (अवतेः तमर्थे से) अन्तर्याजिनो वधे- 

नायेयथेः, मावतः मिस (बतुप्-प्रकरणे छन्दसि सादइय उपसङ्खयानम् ) विषस्य 

मेधाविनः हवम् आदानं गर तासे ब्राप्तासै स्थः भवथः । कीरलौ चषणीनाम् 

धतीरा श्क्ष्मं त्वं देवतारहस्यं वा पश्यतां पुरुषाणां धारयितारौ । चषेणिः पश्यति- 
कर्मा । द्रष्णां ऋषीणां योगक्षेमं भिभृतो देवाचिन्द्रावरुणौ । “चषेणयः१, न मचुष्य- 
सामान्यबाचकोऽवधयः ॥ 

तृवीयामृचमाद- 

अन॒कामं त॑पयेथामिन्दरावरुण राय आ । ता वां नेदिं्टमीमहे ॥२॥ . 
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अनुऽकामम् त॒पयेथाम् इन्द्रावरुणा रायः आ ता वाम् नेदिष्ठम् 

इमहे ॥ 
हे इन्द्रावरुणा (सांहितिकः हखः अकारः) इन्द्रो बरुणश्च उभौ युवां अनु- 

कामम् कामम् भनु कमंप्रबचनीयः । अनुरिह यथापर्यायवेन ग्रहीतुं शक्य इति साय- 

णस्याभिपरतम्, कामस्य पश्चादनुकाममिति च युक्तो बिग्रहः। प्रथमोक्ते ययेष्टमिलययः, 
दितीयोक्ते, स्तोमाकणन-सोमपानादिषूप-कामपूर्तेरनन्तरं हदय! । एवमेव मन्यते 
स्कन्दखामी- "सोमस्य च पश्वादलुकामं कामयिला तत्पानानन्तरमिलयथेः" इति । उम- 
यथाऽप्यखत्पक्षे इन्द्रावरुणयोः कामः गद्यते । तसमात् तयोयेथाकरामं कामपूर्तेः पश्चादरेति 
बोष्यम् । रायः (ठृतीयाथे पष्ठी) दिव्येन युबयोधनेन आतषयेथाम् सकेतः असान् 

तप्तान् ङरुवम् । ता तौ वाम् युवाम् नेदिष्ठम् अतिश्नयेन सामीप्यं ईमहे 

याचामहे । युव्रयोरयन्तसनिक्षे युवां याचामहे इति याच्जार्थकक्रियायाः दिकमकलं 
अभ्युपगम्य तात्पयं ग्राद्यम्र । अथना तौ युवां नेदिष्ठं युष्मदीयं रायं ईमहे इति खाद्रा 
भावः । पूर्वे व्याख्यातारः सर्वेऽपि नेदिष्टम् ' श्यख तात्पये विवरणे विप्रतिपद्यन्ते । 
युबाङ़ हि इति उत्तरश्या्रचि प्रार्थितसख दिव्यस्य धनय प्रज्ञाव्ररसमदिनिषेः 
“नेदिष्ठस्य' !रायः*गृद प्रतिपादनं भवति । तत्संप्रलयाबेदयामः ॥ 

चतुथामृचमाद- 
° युवाकु हि शचीनां युवाकु सुमतीनाम् । भूयाम वाजदाननांम् ॥४॥ 

युवाकु हि शचीनाम् युवाकु सुऽमतीनाम् भूयाम वाजऽदानराम् ॥ 

® युवाकुपदार्थनिर्णयेन मन्रार्थावगतौ छदाः रिधिरितः स्यात् । यौतेर्मिश्रणार्थात् भौणादिके काङ्-प्रलयये 
परे युवाकुपद्ं निष्पञ्गं, मिश्रितमिलय्थैः । भयम्थैः सायणीयः कमपरभ्याख्यानोपयोगी भवति । भस्याखखि 
हिः प्रयुक्तं युवाकुपदम् । प्रथमं 4युवाक' “कश चीनाम्' कर्मणां सम्बन्धि द्रव्यं सोमरूपं हविः उदकेः दुष्या- 
न्तरेश्च `मिधितम्” । द्वितीयं तु ‹सुमतीनाम्' ऋटरिवजां सम्बन्धि स्तोत्रं स्तुल्यगुणेः “मिश्रितम् । इदं द्र्य 
सिद्धं भवति, तस्मात् 'वाजदान्नाम्' भन्नदानप्रभूणां मध्ये वयं स्यामः; इति मन्रसारांश्ः कमैटपक्षानुसारेण ॥ 

युवां कामयते युषाकुरिति बहुषु स्थरेषु सायणः । “दखा युवाकवः सुताः" इत्यत्र वीयैश्ञारिनो बिनि: सोमा 
इलयस्माभिः ष्याख्यातम् । वत्र सायणम्याख्यामवक्ृम्ब्य (६-६२-१) युवपदरक्षितं बरुमित्यवोलाम । भत्रापि 

वीर्यवहरूवद्रा युवाकु भवति । स्कन्दस्वामिनो वेकर्पिकपश्षानुसारेण युवाकव हति बहुवष्वनस्थाने एकवचन 
भ्रयु्छमिति चेदुभिमतमेव त्नः ॥ 
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हि यसत् शचीनाम् शक्तीनाम् युवाकु वीय, सुमतीनाम् साधु-षी- 
गतीनां युवाकु वीयं भूयाम भूयास (प्राथनायां लिङ् सकारलोपग्छान्दसः) । 

तस्मात् हन्द्रावरुणौ "नेदिष्ठं हमे" इति पूया सम्बन्धः । कीदशं शचीनां सुमदीनां बा? 
वाजदात्नाम् वाजं समृद्धिं ददतीति वाजदाबानः (आतो मनिभियादिना बनिप्, 

छान्दसम्) समृद्धिप्रदानां शक्तीनां शोभनानां साध्वीनां वा प्रन्नावृचचीनां ब षयं 
बलभूताः भूयास इयथः । समृद्धिप्रदानां शक्तीनां प्रज्ञावृचीनां च यद्वीयं भवति 
तद्वन्तः खाम तदेव वा ममेम । तसनेदिष्ठमीमहे, येनेयं सिद्धिः खात् । प्रकारान्तर- 
व्याख्यायां पूवयर्चा नास्ति सम्बन्धः । सेयं मवति-दि यसाव् शचीनां युबाङु (बयं) 
सुमतीनां युबाङ़ (बयं) तस्मात् बाजदान्नां' समृद्धिप्रदानां देवानां मध्ये भूयसेति ॥ 

पश्चमीमृचमाद- 

इन्द्रः सहखदान्नां वरुणः शेस्यानाम् । कतुंभेवस्युक्थ्यंः ॥५॥ 
इन्द्रः सहस्र ऽदानाम् वरुणः शंस्यानाम् कतुः भवति उक्भ्यः ॥ 

इन्द्रः सहस्रदा्नाम् सदसत बह्मथेकम् , बिविधख बहोः ज्ञानवलादेः दातुणां 

क्रतुः दनेच्छावरभूतः दानकारकः कतेति यावत् । वरुणः शंस्यानाम् स्तुयानां 

उक्थ्य स्बोत्छृष्टवेन स्तुयः । उक्थ्यः- उक्थं शसं तत्र स्तुत्वतेन भवः, भवे 

छन्दसीति यत् ॥ 
इति प्रथमस्य प्रथमे द्वाश्रिशे वः 

पष्ठीमृचमाह- 

तथोरिदव॑सा वयं सनेम नि च धीमहि । स्यादत भरेच॑नम् ॥६॥ 

तयोः इत् अवसा वयम् सनेम नि च धीमहि स्यात् उत प्रऽरेच॑नम् ॥ 

तयोः सवदातृक्रतुभूतण कतेरिन्द्रख सर्वात्कृश्वेन शंसनीयसख्य बरुणख च 
उमयोः अवसा अस्मासु बधनेन वयम् दिन्यधनकामाः सनेम सम्भजेम, 

कम्बस्यं लमेमहि, रन्धं च निधीमहि च उप्क्तावश्िष्टे अभितज्ात् निषिवनि- 
ष्मः उपमोगाय याबद्पेक्ठितं ताबतोऽप्यधिकं वतेते तद्धनं, तसाद् व्निषेपद्रश्यते । 
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अपि च जवदसरामिर्निधातुं शक्यं, तदपि अतिरिच्य बतैते तदिल्याह- उत अपि 
प्ररेचनम् प्रकरवेण अतिरिक्तं स्यात् । तयोरिन्द्राबरुणयोरसासु वधेनेन यदियं 

धने ठभ्यते तदपरिमितमियथेः । हदं विथु प्रः इति माधुच्छन्दसी म्रद 
स्मतेव्या । इहापि ‹चित्राब राधसे" उसरप्राह ॥ 

सप्तमीमबमाह- 

इन्द्रावरुण वामहं हुवे चित्राय राध॑से । अस्मान्त्सु जिग्युषस्कृतम् ॥७॥ 

इन्द्रावरुणा वाम् अहम् हवे चिघ्रायं राते अस्मान् खु 
जिग्युषः कृतम् ॥ 

हे इन्द्रावरुणा हे इन्द्रावरुणौ (संहितायां हग्छान्दसः) वाम् युबाध्ठमौ 

हवे आहयामि । किमयम् १ चिध्राय बिविधाय राधसे धनाय । इदं च विचित्र 
दिव्यं षनं बोध्यम् । अस्मान् दिव्याय कमणे प्रटृत्तान् देवोपासकान् सुजिग्युषः 

सुष्॒ जयसम्पभ्नान् कृतम् कुरुतम् । जिग्युषः- जि जये इति धातोः रिद्द्धावे कसुन् । 
छरतम्- करोतेः लोण्मध्यमद्विवचनम् , रङ्खद्धावात् तमादेश्चः छान्दसः ॥ 

अष्टमीमृचमाह- 

इन्द्रावरुण नू नु वां सिषासन्तीषु धीष्वा । अस्मभ्यं शम् यच्छतम् ॥<८॥ 

इन्द्रावरुणा नु नु वाम् सिसासन्तीषु धीषु आ अस्मभ्यम् 

दामे यच्छतम् ॥ 

इन्द्रावरुणा सांदिविकः इखः, धीषु असदीयाबु वाम् युवा, सिषास- 
न्तीषु सनितुं सम्मक्त श्च्छन्तीषु सतीषु (षण धातोः इच्छायां सन्, ततः शतरि 

डीप्), अस्मभ्यम् शम सुखं आयच्छतम् सवेतः दत्तम् । लु विप्रम् धरा- 
शृत्तिरतिशयार्था । संहितायां पूैख दीषेश्छान्दसः ॥ 

नवमीमृचमाद- 

भ्र वामश्नोतु सुष्टतिरिन्द्रावरुण यां हुवे । यामृधाथे सधस्तुतिम् ॥९॥ 
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प्र वाम् अश्नोतु सुऽस्तुतिः इन्द्रावरुण याम् हवे याम् ऋधाधे 

इति सधस्तुतिम् ॥ 
हे इन्द्रावरुणा इन्द्रावरुणौ, सुष्टति; मदीया शोमनेयं स्ठतिः वाम् 

युवां प्र-अश्नोतु प्रोत याम् सुष्टुतिं प्रति, यखा अङ्गीकरणायेयथेः, ह्वे 

आह्वयामि युवाम् । याम् सधस्तुतिम् सदस्तुतिसम्पन्नां अन्तयेजनक्रियां 
च्धाये युवां बधयेये । सधस्तुतिम् । हकारसख धकारव्पलययः, पूवैपदप्रृतिखरः, 

बहुनरीहिः । वसात्, यसां इन्द्रावरुणसाहित्ययुक्ता स्तुतिवेतते सा अन्तयेजनक्रिया 
इति व्याख्यातम्, सर्वथा अन्यपदाथप्रधानः समासो भवति । सा च क्रक् सध- 
स्तुतिरिति सायणखामिमतम् । क्रधाथे- कऋरधु बद्धौ, व्यलययेन दुग्विकरणम् । अन्त- 
णीतिणिज्थंतं च । तर्हि अधचैखेदं तात्पयं मवति । यां “सधस्तुतिं ऋच अन्त- 
यजनक्रियां बा युवां बधयेथे, सा युवां प्रकर्षेण ग्यामोलिति ॥ 

इति प्रथमस्य प्रथमे त्रयच्खिक्रो वगैः 

चतुर्थोऽनुवाकः समाप्तः 

पञ्चमानुतराे षट् क्तानि । तत्रायं सोमानमिलयादिर्के नवच घ्क्तम् । ्रषि- 
च्छन्दसी पवत् । ब्रह्मणस्पयाद्या देवता मच्राथप्रतिपादने तत्र तत्र स्पष्टाः स्युः ॥ 

तत्र प्रथमामृचमाह- 

सोमानं स्र॑णं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीव॑न्तं य ओंशिजः ॥१॥ 

सोमानं सखरंणं कृणुहि ब्रह्मणः पते कक्षीवन्तम् यः ओशिजः ॥ 
ब्रह्मणस्पतिर्नाम मब्राधिदेवता मवति । उत्तरत्र “उसि इति ब्राक्षणस्पयष्रक्त- 

व्याख्यायां तदीयं त्वं प्रपञ्चयिष्यामः । हे ब्रह्मणस्पते रतज्नामकदेव सोमानम् 

सोतारं मां (वुन् अभिष्रे, सुनोतेमेनिन्) अभिषवख कतारमियथेः खरणम् ख़- 
कछम्दोपतापयोः) भरकाश्नवन्तं करुणुहि इर । कक्षीवन्तम् ऋषिमिव इति अध्या- 
इतेन्यः । य॒; कयान् रषिः ओरशिजः उशिजः पुत्रः प्रसिद्ध मासीत् । इदं च 
ूर्वषां म्याखूयानमर् । शव-छम्दाप्याहारो नावक््यकः तं बिनाऽपि तात्पय॑सिद्धे; । रेति- 
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सिकः कधीवान् ऋषिः बहुत्र ्रक्संहितायां प्रसिद्ध उपन्यस्तो भवति । अन्तरर्थषरे 
अ्याख्याने उशिजः क्षीवतश्च अवयवाथाजुगमेन तात्पवं बोभ्यम् । इमामू चं विवृण्वन् 
जास्कः “कक्षीवान् क््यावान् ओौश्चिजः उश्चिजः पत्रः । उश्चिग्ब्टः कान्तिकर्मणः । 
अपि तयं मनुष्यकक्ष एवाभिप्रेतः स्यात्" इत्याह । तर्हि उशिक् कान्तिमत् तेजो बा 
अवति, तस्य अपं तेजसः कक्षीवान् रहस्यवान् परदेवतरदखसम्पज्न इति वाच्यम् , 
क्ठशब्दसख गहनार्थे गोप्यार्थे वा प्रसिद्धेः । इदं वावधेयम्- अत्र इश्ब्दाष्याहार- 
बजे आचायेदुगंन्याख्या मवति । “अपि चैवमन्यथा स्यात्- योऽहं सोमानं सोता 
क्मीवान् ओश्चिजः, तमेवेगुणविशिष्टे मां प्रकाशनवन्तं कुरु हे ब्रह्मणस्पते" इति । योऽ 
इमौरिजः कान्तिजन्मा तेजसः, तं सोमानं सोतारं कक्षीवन्तं परमरहस्यविक्षं मां खरणं 

@ च, शे [| 

श्रकाशनवन्तं देवेषु प्रख्यातं कृणुहि रु, बक्षणर्पते- इत्युपपमतरम् ॥ 

दितीयामरचमाद- 

यो रेवान् यो अमीवहा व॑सुवित्पुष्टिवधेनः । स न॑ः सिषक्तु यस्तुरः ॥२॥ 
यः रेवान् यः अमीवहा वसुऽवित् पुष्टिवर्धनः सः नः 

सिषक्तु यः तुरः ॥ 

य॒; ब्रह्मणस्पतिः रेवान् धनवान् यः च अमीवहा िसितुणां हन्ता, 

अमीवा व्याख्यातः (१-१२-०) वसुवित् वसुनः द्रव्यस्य ठम्भयिता (अन्त्माबिदण्यथंः) 
युष्टिविधनः पृष्टः वधेयिता च भवति, यः तुरः वेगवान् च (तुर बरणे) सः नः 
असान् सिषक्त समवेतु (षच समवाये शुविकरणम् ) असराभिः सदा संयुक्तो मवतु । 

मश्वाचाम धिष्ठातुरेह्यणस्पतेः धनवश्वादिगुणवे शि्वाभिवणेनात् सबाोथसिद्धिमनरेरिष्ट- 
भ्राप्िरनिष्टपरिदारथ्च भवन्तीति आपेसम्प्रदायविदां मतं सामान्यतः घचितं बोध्यम् । 
विशेषतस्तु ब्रह्मणस्पते प्रसादाद् गुप्तसख सवेखाथेखाविष्कारः, अप्राप्त प्राप्तिः, प्राप्तख 
वधेनेन रक्षणं, रहस्यख श्रकाश्चः इदयादयो वाचो मिश्रा सिद्खन्तीति बोभ्यम् । 
अत एव पूरैखामृचि “कक्षीवन्तं (मां) खरणं ृणुदि" इति प्रार्थितम् । असां क्रचि 
भष्रवाक्पतेरदृवस्य अन्तयां जिनोपासकेन नियसंयोगः प्रार्थितः । तथा मानः शंसः! 
ह्युत्तरस्यां ^तादश्चो मखरपतेमेदिमा, येन कवचिनमन्तयो जिनं यजनबिधातिनामयञ्बनां 

29 



भ. १, भ. १; व. २४] ~ २१४ ~ [ म. १; भनु. ७, ख्. १८ 

रक्षोगुणविशिष्टानां मानुषाणां वा बरिष्टाऽपि बाणी न प्रभवेत् स्पटम् इयाह ॥ 
ततीयामृचमार- 

मा नः शंसो अररुषो धूतिः प्रणञ्अत्यैस्य । रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ॥२॥ 

मा नः शसः अररुषः धूर्तिः भ्रणक् मलयस्य रक्षं नः ब्रह्मणः पते ॥ 
हे ब्रह्मणस्पते मगवन्, अररुषः; अप्रयच्छतः, देवेभ्यो यो न ददाति 

तखायन्वनः देवधिकारमाचरतः शंसः शंसनं, “आश्षंसा बिनाक्ञाचभिटाष इवि 

स्कन्दश्वामी । तदाविष्कारकं जचनं नं; असान् भा प्रणक् मा सम्पणक्त । वर्था 

मलयस्य भरणश्चीरसख मदुष्यख भूतिः रिसा “मा प्रणक्' इति सम्बन्धः । नः 

असमान् रश्च पादि । अररूषः- रातिदांनार्थो धातुः छान्दसः, तस्य रिङद्धाबे कसुन् , 

“ररिबान्" न ररिबान्, वेख अदातुरित्यथेः । प्रणक्- पृची सम्पके, भमूविकरणम् , 
लङ्त्तिप् , अन्यत् सवं छान्दसम् । पूर्तिः- पूर्व रदिसायाम् , क्तिचप्रययः । 

क्चोऽस्थाः प्रकारान्तरेण अन्वयं प्राहुः- अररुषो मलस पूर्तिः शंसः न, 
मा प्रणक् इति । अत्र धूतिः हिकः, शंसः बाग्िशेषं इति सायणीयभ् ॥ 

वतुर्थामिचमाद- 

स घां वीरो न रिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः । 

सोमो हिनोति मयम् ॥४॥ 

सः घ वीरः न रिष्यति यम् इन्द्रः ब्रह्मणः पतिः सोम॑ः 
हिनोति मयम् ॥ 

स; ध स एव पमान् अन्तयाजी वीरः बीयोपितः भवन् न र्व्यिति 
न विनश्यति (रिष धातुर्दि्ायकः, अत्र कमेणि तिप् छान्दसम्, न िखत इलः) 
यम् मत्यम् मदुभ्यं ब्रह्मणस्पतिः देवः हिनोति बरयति (गतौ षदौ ष 

पठितो षातुः, तथाऽपि नायं गतिसामान्यममिधत्ते) यं इन्द्रः हिनोति, तया यं सोमः 

हिनोवीवि सम्बन्धः । वैदिके य तनशग्दवास्ये चिरन्तने योगे अनुदिनप्रबृदिः निलः 
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मूध्ेगमनं च ऋतज्योतिः शब्दवाच्य-परदे बतसम्पषड्धि यावत् अवद्यं मवतः । ताशी 
यात्रा अनलस वीरख आयस निलयोच्मसख्य पुरुपस्येव सिद्धयति । तत्रापि देषानां 
साहाग्यमपे्ष्यते । तसाद देवराडिन्द्रः तस वाग्बीवमूलमभूरो ब्रह्मणस्पतिः सम्मदबल- 
भूतः सोम उपासक बीरं वरयन्तः प्रतिपादिताः ॥ 

पञश्चमीमृचमाद- 

स्वं तं ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रश्च म््थ॑म् । दक्षिणा पात्वंहसः ॥५॥ 

त्वम् तम् ब्रह्मणः पते सोम॑ः इन्द्रः च मस्यैम् दक्षिणा पातु अंह॑सः ॥ 
प्रागुक्तास्िस्रो देवता अत्रोक्ताः । दक्षिणा भिका । साष देबी साष्वसाषु- 

सदास्यबिवेचनशीला सदजावबोधरूपिणी शक्तिः । ऋतन्योपिषः प्रादूर्मावात् प्रागु- 
इयदयोतिन्या उषसः विभूतिभूतेति बक्तान्तरचचेया देबतान्तरसादचर्यात् प्रकरणबश्चाञ्च 
निर्णेतुं शक्यम् । दधपदाथविचारे प्रागसदुक्ताथद् दक्ष-धातोर्निप्पश्नः दक्षिणा-शम्दः । 
"दरद िम्पां इनन्" ॥ 

तम् मद्यम् उषपसकं हे ब्रह्मणस्पते त्वम् अंहसः पापात् शि इति 
पुरुषन्यययेन योजनीयम् । तथा सोमः पातु रक्षत्, इन्द्रश्च पातु दक्षिणा च 

पातु । अंहः पाप्मा, निक्रतिरित्यनथोन्तरम् । भख दुरितस्य खरूपं अनृतम्, निल- 
करयाणपरिपन्यि भद्रपदाथेविचारे प्रतिपादितम् ॥ 

इति प्रथमस्य प्रथमे खतुखिदाो व॑ः 

षष्ठीमचमाह- 

सद॑ंसस्पतिमह्तं श्रियमिन््रस्य काम्य॑म् । सनिं मेधामयासिषम् ॥६॥ 

सद् तः पतिम् अद्धुतम् पियम् इन्द्र॑स्य काम्य॑म् सनिम् मेधाम् 

अयासिषम् ॥ 
हमाभतस्त ऋचो नराशंस इत्यन्ताः सद्सस्पतिदेवताकाः । सदसस्पतिरभिरेर 

भवति, तन्मूतिविश्चेषो बा । अत्र 'अदचुतप्' इति लिङ्गब् । प्रागुक्तम् (४. ८०.८१) । 
अन्ते नरादंसः इति, स बाग्निरिति यास्कः । विषारिते बेदमाप्रीशकग्रवरौ 
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(४. १८०-१८९) । सद्सस्पतिम् एवभरामरके देवं अयासिषम् प्रापम् (या प्रापणे, 

ठर) शदशम् ! अद्भुतम् महान्तम्, महन्नामेतत् , आश्वयेकरमिलदोषः । इन्द्रस्य 
प्रियम् प्रीरिरेतं काम्यम् कामयितुं योग्यं सनिम् दातारं (षणु दाने) दानमेब 
बा, लामखरूपमित्यथः, मेधाम् मेधाभूतं घारणात्मकप्ह्वाखसूपमिलयेः । मर्षा 
लब्धुं उक्तगुणविशिष्टं देवं अयासिषरमिति सायणीयम् ॥ 

सप्तमीमृचमाह- 

यस्मादृते न सिद्धयति यज्ञो विंपश्चित॑श्चन । 
स धीनां योग॑मिन्वति ॥.७॥ 

यस्मात् ऋते न सिद्धयति यज्ञः विपःऽचित॑ः चन सः धीनाम् 
योग॑म् इन्वति ॥ 

यस्माद् ऋते येन सदसस्पतिना बिना विपशथितश्चन मेधाविनोऽपि 

्हणोजवलखयापीलयथंः यज्ञः न सिद्धयति ऋषिः म्रज्ञाचश्चुरपि सदसस्पतेरगररेब 
यजनतश्र शिक्षते, तसात् तेन विना न यज्ञसिद्धिरित्युक्तम् । सः देवः धीनाम् 

बुद्धीनां, दिव्याध्वनि गच्छतः पुरुषस्य सम्भाषिनीनां विसंबादिनीनां बुद्धीनामियथेः, 
योगम् सम्बन्धम् परस्परत॑वादरूपम् इन्वति प्राभोति तदथं यातीयथेः (इवि- 

व्याप्तौ, इदितः नुम्, शग्विकरणम्) ॥ 

अषश्टमीग्चमाद- 

आद्॑नोति हविष्कैति ध्रा कृणोयध्वरम् । होत्रा देवेषु गच्छति ॥<८॥ 

आत् ऋधोति हविःऽक्तिम् भाजम् कृणोति अध्वरम् होरा 
देवेषु गच्छति ॥ 

आत् अनन्तरम्, सदसस्पतिना निरुद्यमानख “धीनां योग" ख सिद्धेः पर 

इयथः । सः देवः हविष्करतिं दविषः छृतिः सम्पादनं यख तं अन्तर्यांगप्रं 
(पूवपद प्रृतिखरो बहुव्रीहिः) ऋध्चोति बथयति (अन्वर्मादितण्ययः) अध्वरं 
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(खल्प प्रागुक्तम् ) यज्ञम् पराम् प्रक्देण गच्छन्तं प्रहृष्टगतिकमियबेः (पपू 
भश्तेगय्ेख शप्) कृणोति करोति । होत्रा (बाङ्नाम) भआहत्री वाक् 
देवेषु म्ये गच्छति तान् प्राोतीखयथेः ॥ 

नवमीमृचमाह- 

नराशेसं सुधष्टममपदयं सप्रथस्तमम् । दिवो न सदमखसम् ॥९॥ 

नराशंस॑म् सुऽष्ट॑मम् अप॑दयम् सप्रथ॑ःऽतमम् दिवः न सद्र 
मखसम् ॥ 

नराशसम् सदसस्पतिमूति अर्ध अपदयम् टृष्टवानमि- शति खीकं 

देवतासाश्षात्कारं ब्रूते । अग्रिरेवायमिति स्कन्दखामीया पङ्किरियं मवति “आप ष्च 
यक्ञयाषनहविष्टृतिसमथेनायग्निकमेददीनात् तरैवत्याभतस्रथवेः' इति । कीटशमपश्यम्१ 
सुधृष्टमम् क्षोमने धृष्णोतीति सुक अतिशयेन सुध्क् तम् भव्यबिकधाच्येयु्छं 
इयथः । सप्रथस्तमम् प्रर्याततमम् (सह प्रथा बतेत इति सप्रथः, सैषातुम्बः 
असुन् अतिशयेन तम् ) । दिवः द॒रोकख (सम्बन्धिनम्) सद्यमखसं न गृद- 
यज्ञकारिणम् इव स्थितम् (मखो यज्ञ; तत्करोति मखयति यज्ञकारी मखः, सग्रनि गृहे 
मखः, मखो मखपर्यायः) खर्लोकगृहयाजी इव सितो नराश्च॑सः, तमपर्यम् । 'सब्म- 
मखम प्राप्ततेजस्क, हकारस्य सकारव्यलययः' हदयभिभेति सायणः । (अपरटितमपि 
मखो महमाम, रेजते अग्ने पृथिवी मखेभ्यः” इत्युदाहृतं स्कन्दखामीये । देवानां समा- 
गमस्थानं यज्ञगृदं सद उच्यते । तथ बिश्चाल् बहुभूमिकं ऋषेरन्तयाजिनः अन्तर सानं 
भवति । तस्य पतिरभिः खयं यक्मारं षन् खर्छाकगृदस्थो यज्ञाकारीब व्यभासत इवि 
करषिदटष्टिः ॥ 

इति प्रथमसख प्रथमे पच्््रिश्लो बगैः | 

पश्चमेऽनुबाके दितीय अभरिमारुतं प्रति यमिति नवच क्तम् । ऋषिच्छन्दसी 
ूेवत् ॥ 

तत्र प्रथमामृचमाह- । 

प्रति ल्यं चारमध्वरं गोपीथाय प्र हैयसे । मरद्धिरम्न आ ग॑हि ॥१॥ 
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पति व्यम् चारुम् अध्वरम् गोऽपीथाय प्र दूयसे मरुत्ऽभिः 

ग्रे आ गहि ॥ 
हे अभ्रे त्यं ते मयाञनुष्टीयमनमिमं चारु स्प्रहणीयं शङ्गवेकल्मरहितं 

अध्वरं यज्ञम् प्रति उदिश्येय्थः गोपीथाय गौः सोमरसः तख पीथसे पानाय 

भरहूयसे प्रकर्पेणाहूतोऽति । अतः मरुद्धिः षद आगहि आगच्छ । सवन्छम्दः 

स्मैनामतच्छन्दपर्यायः । बरहिर्यागयेन अन्तर्यागसापि अङ्गानां परस्परसम्बन्धः 
सङ्गतः स्यात् । तेन चारुः सुन्दरः खादध्वरः । गोक्चन्देन बिषतिगेव्यं पयो भवति । 
सव॑स्यापि हनिषः अन्नपदवास्यभोज्यवसाम्यात् प्रधानमोनज्यतया सोमस प्रसिद्धेष गौः 
सोमरस इति पूर्वैव्याख्यातम् । मरुतोऽधिल्य प्राक् किञ्चिदुक्तम् । परस्ता प्रसक्तो 
वक्ष्यते । मरुतश्चण्डवेगाः प्राणमयधामानः टेन्दरज्योतिषेरदीपितानां धीष््तीनां दिन्ब- 
गतिबिधायिनः प्रवातप्रायप्रेरणाः देवविशेषाः । अत एव धीप्रकाश्चद्योतकख गब्यस 
ग्रहणाय 'गोपीथायः तेः सह अ्रेरागमनं प्राथ्यत इयं विस्तरेण ॥ 

दवितीयामृचमाह- 

नहि देवो न मर्यो महस्तव कर्तं परः । मरु्दिर्न आ ग॑हि ॥२॥ 
नहि देवः न मलयैः महः तवं कतुम् परः मरुत्ऽभिः अघने आ गहि ॥ 

हे अभ्रे, महः महतः, (तलोपम्षछान्दसः) तव क्रतुं प्रज्ञां अभ्यवसाया- 
त्मकं क्रियावलं वा उद्टद्क्य परः अन्यः देवः न हि न भवति सख । तथा मर्यः 
न मवति । महतस्रब कतुमव्येतुं देवो वा मर्यो वान प्रुरिखय्ः। मरुद्धिरिलादि 
धूवेवत् ॥ 

दतीयामृचमाह- 

ये महो रज॑सो विदिशे देवासो अददः । मरुद्भिरग्न आ ग॑हि ॥२॥ 
ये महः रज॑सः विदुः विँ देवासः अदुः मरुत्ऽभिः अग्ने आ गहि ॥ 

द अग्रे, ये अद्रुहः अद्रोग्धारः, स्लोतारमाभितं मे न श्रयन्ति ते विश्वे देवासः 
श्वे देवाः सप्तविषमरुद्रणाः महः महतः (वरोषः) रजसः रोख (द्वितीयाय षष्ठी) 
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महदन्तरिक्ष, रजश्श्ब्दो लोकव चनः अन्तरिक्षे प्रसिद्धः विदुः जानन्ति । मध्यम- 

खयानाः मध्यमं लोक सवं विदन्ति । तैः मरुद्धिरित्यादि पूतैवत् ॥ 

चतुरथम्िचमाह- 

य उगा अकेमानृचुरनाधृष्टास ओज॑सा । मरुद्धिरद्र आ ग॑हि ॥४॥ 

ये उगाः अकम् आनृचुः अनाधृष्टाः ओज॑सा मरुत्ऽभिः अग्न 

आ गहि ॥ 

ये मरुतः उय्माः शराः ओजसा बरेन परकीयेन अनाध्ृष्टासः अग्र 

भिताः अनभिभूता इयथः, अर्क भचेनं कऋगार्मकं स्तोत्रं आनृचुः अर्चन्ति 
(क्च गतिपूजनयोः हटष्य रूपम्, गीतं गायन्तीतिवत्, रदे रिद् ) । अकम् 
उदकिति सायणः, इन्द्रमिति स्कन्दखामी । उभयत्र श्रुस्युदाहरणेन समर्थितम् । 
सतोत्रे बीयेवसरं त्रिधातुं स्वसम्पदर्िणमिन्द्रं प्रापयितुं अपछब्दलक्षितदिम्यशक्तिवाहिनीः 
मेरयितुं बा प्रभवन्ति शूरा इन्द्र ्रातरो मरुतः । तैः मरुद्धिरियादि पूवैवत् ॥ 

पञ्चमीम् चमाद-- 

ये शुभ्रा घोर॑पसः सुक्षत्रासो रिशादसः । मरुद्धिरन्न आ ग॑हि ॥५॥ 

ये शुभ्राः घोरऽव॑पेसः सु्त्रासः रिशादसः मरुत्ऽभिः अग्न 
आ गहि ॥ 

ये शुभ्राः श्ोमनाः धोरवर्षसः भीषणरूपाः (बपेः रूपनाम) सुक्षत्रासः 

वलाः रिशादसः हंसितृणां अचतारः तैः मर्धि; पूतवत् । मरतां षोररूपा- 

दिमचेऽपि श्लोभनफलकपेवचोतनाय श्ुभ्रवविशेषणं प्रयुक्तं लक्षणीयम् ॥ 
इति प्रथमस्य प्रथमे षट्र््रिंशो वगैः 

षष्ठीम् चमाह- 

ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आसते । मरुद्धिरप्न आ ग॑हि ॥६॥ 
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ये नाक॑स्य अधिं रोचने दिवि देवासः आसते । मर्त्ऽभिः 
अम्र आ गहि ॥ 

अपराधेत्रिलोक्यां ततीयं यानं नाक उण्यते । न अफ असुखं यसिन् स नाक 
इति नसृपमास इति ढता बिग्रहमाचक्षते । तस्य त्रिरोक्यामबसितस्य खर्गाख्यसय 
नाकस्य अधि उपरि रोचने दीपे दिवि युरोकसेकदेशे खाने ।सप्नमे वायुखाने" 
ति स्कन्दखामी (सप्त मारुतस्कन्धाः प्रोक्ताः) ये देवासः आसते तैः मरद्ध 

शराग्चत् । मभ्यमस्यानाः खभावतः प्राणमयगप्रमावा अपि हन्द्रसम्बन्धित्रात् तदावास- 
श्युलोकावधि पेन्द्रेण विभवेन व्याप्रियन्ते । अत एवेमे ^खतवसः कवयः ब्प॑तः' 
इत्यन्यत्र मन्रवर्णेषु वर्णिताः ॥ 

सप्तमीमचमाद- 

य इखयन्ति पवैतान् तिरस्संमुद्रम॑णीवम् । मरुद्धिरन्न आ ग॑हि ॥अ 
ये ई खय॑न्ति पवैतान् तिरः समुद्रम् अर्णवम् मरुत्ऽभिः अभ्रे आ गहि ॥ 

ये देबाः मरूतः पवेतान् अचलान् ईङ्खयन्ति चालयन्ति अर्णवं 
उदकबन्तम् समुद्रं तिरः तिरस्ङृवेन्ति, अपारस्य सथुद्रसखय तरणमेष तिरस्करणम् । 
तैः मरुद्धिरिदयादि पबेवत् । 

अत्र अचलानां पवेतानां चालनं, दुश्तरख अपां राशेः सुद्र तरणं च मरुतां 
श्रचण्डवललमावेद्यत आपाततः । नि्तरङ्गसख सञुद्रसख तरङ्गाुत्पतये चालनं तिरस्कार 
इति व्याख्यातारः । अत्र गम्योऽर्थाऽसाकं सङ्ेताथसरणेन ग्राक्षो भवति । प्राण- 
पराक्रममिसारिताः दिव्यधीषृत्तिश्चक्तिभूताः मरुतः । ते खान्तर्निदहित-क्षानवरादिसं 
पवेतश्द सङ्कतितं तमोघनं जडं श्ररीरं जडीभूतं स्थूलह्वानं वा चालयन्ति । तेन 
श्ञानवबलादेर्बिंकासो भवति । सवेश्क्तिषम्पक्नस्य अनन्वसत्वसखय सथुद्रशब्दलक्षितसख 
मसण्डवस्तुनो दुस्तरख निश्रलख चालनेन तरङ्गभूतानां वदंशानां प्राुर्मावः सम्पाघते । 
तच्ताहशचण्डविक्रममरुद्धिः सह अप्रेरागमनं प्राथ्येते । इहयन्ति- उख-णख श्यादौ 
ेखिगेत्यषः ॥ 

अष्टमीगचमाह- 
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आ ये तन्वन्ति रदिमभिंस्तिरः संमुद्रमोज॑सा । मरुदिरश्न आ ग॑हि ॥८॥ 

आ ये तन्वन्ति रदिमऽभिः तिरः समुद्रम् भोज॑सा म॒रुत्ऽभिः 

अभ्रे आ गहि ॥ 
ये देवाः रदिमिभिः प्र्ारिसारिभिः सोरे ईिरमेः आतन्वन्ति भ्याभ्रु- 

बन्ति (तनु विस्तारे) अनन्तं बन्वरिधं पांक्तलक्षणं सष्ुद्र ब, ओजसा शेन बलेन 

समुद्रम् [उक्तम्] तिरः तिरस्डवेन्ति, सरणमेव तिरस्कारः, इह तानो भा 
भ्याप्य्थः । तैः, शिष्टं प्राग्वत् ॥ 

नवमीमृचमाह- 

अभि स्वां पुवैपीतये सृजाभि सोम्यं मधुं । मरुद्धिरन्न आ ग॑हि ॥९॥ 
मि त्वा पूवेऽपींलये सृजामि सोम्यम मधुं मरुत्ऽभिंः अग्ने आ गहि ॥ 

हे अन्ने, त्वा अभि नामभिरक्य पूर्वपीतये एवैषानाय सोम्यं शोम- 
अयं [सोममरति यत्] मधु मधुरं रसं जामि उत्सृजामि । शिष्ट प्राग्बत् ॥ 

इति प्रथमस्य प्रथमे स्तश्रिदगे गैः 

प्रथमाष्टके प्रथमोऽध्यायः पम्पूणेः 

अथ प्रथमाष्टके दिवीयोऽध्याय भारभ्यते । प्रथममण्डलस् पश्चमेऽनुबाके 
इतीयं भयं देवायेति अष्टचं भाभेवं एक्तम् । फरषि्डन्दसी पवेषत् ॥ 

तत्र प्रथमामृचमाह- 
अयं देवाय जन्म॑ने स्तोमो विप्रेभिरासया । अकारि रत्नधातमः ॥१॥ 

अयं देवायं जन्म॑ने स्तोम॑ः विप्रेभिः आसया अकारि रत्नऽधात॑मः ॥ 
मयो ̀  मनुष्याः सन्तस्तपसा देवलं प्राप्तास्त इह कते देवताः । भाङ्गिरससख 

ञ्षन्वनः पत्रा एत श्याहुः । एयेर्मय एत ह्येके । उमयथाऽप्युपपद्यत शति वषर् । 
खलं परं ज्योतिः एयेञ्न्दबास्यं भबति बेदे । तस्यांश्चवः श्रह्खानविमशा इद नन्नमपं 
चत्र स्थूरं जडमवतीणां जडीभूठवेवन्ये स्थृलञरीरेऽवखितं भनुष्यष्ठडरन्ति । पव 
दयरश्मय इमे मबन्ति । त एष क्रमः परिपाकमदिन्ना मचुभ्पस्य प्रभावविषेषार्मानः 
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सम्पचन्ते । ता्श्चप्रमावबिशेषसम्पादितेन दिव्यभावेन दिव्यजन्मना धश्रतो भवि 
मलयः । कथं पुनरिमे सुषस्वपूत्रा उस्यन्ते १ धन्व निरुदक शत्रं, जडं केवलमभमर्वं 
रक्षयति । यथा पवतो गवां गोपनस्थाने, अपां षा भायरकं तमथ सङ्केतयति, वथा 
नीरसं स्य माणं धन्वं च परिणामविमवेन अववरतां दिव्यरश्मीनां खीकरणेन ऊभ्वे. 
सारादनेन व शोभनवं सम्पा सुधन्यमापेन आमं वैमवं विकासयतीति बोध्यम् ॥ 
एवं उभयथाऽप्युपपत्तिः । सवेशा खकेणा ज्ञानेन च देवं प्राप्ता इमे मदुष्याणां देव- 
तर्षम्पादने सादाय्यमाचरन्ति । तत्र यानि कर्माणि तेः क्रियन्ते, तानि देवकार्याण्येवं 
भवन्ति । धङ्ेतमाषयेव आमेबाणि कर्माणि कीर्तितानि भवन्ति | ऋक्संहिवार्या 
कर एवक्तानि दश्चाधिकानि सन्ति । सवत्र सैव माषा, तान्येव कमणि, समानमेव फर्लं 
च तेषाम् । साङ्केतिकं गूढा थमन्तरेण प्रहेरिकाप्रायाणामेषां क्तानां ऋजुविवरणं नं 
िद्छतीयापावतोऽवलोकनादेब स्फुटं लक्ष्येतेति न संशयः । पुरस्तासरदश्चेयिष्यामः ॥ 

कपु; विस्तरा वाज शति त्रय इमे प्रोक्ताः । एकवचनेन तत्सङ्कोऽभिधीयते । 
भथ च तेषां साह्वयोदन्यतमयचनेन ग्येषठभूतकशशब्देन सर्वेऽप्यभिधीयन्ते । प्रयार्णा 
एकैकस्यापि खस्पवेश्िष्पं नाञ्नेव कीतितं मवेत् । कऋञः ज्येष्ठः भिया कमेणा च अमू्- 
तन्नस्यानुरूपाणि हपाणि तक्ष्णोति । तद्धया्निमातनोति बिम्बा । वत्र दिन्यतेजस्सच्व- 
समृद्धिमादधावि वाजः । मनुष्याय अमृतबरश्चिखिन इमे तक्षाण उच्यन्ते ॥ 

अयं स्तोमः स्तोत्रविशेषः विपेभिः बषिपधिद्धिः आसया आस्येन 

खेन वह्टकितेन इस्यप्राणेन अकारि छतः । कीश! ? रलधातमः अविश्चयेनं 

रठीनां धारकः । किमयम् १ देवाय ऋयुसद्करूपाय, कीदशे ! जन्मने जायमानाय 
जाताय वा । आसया- आसखश्च्दात्ततीयेकवचनम् , प्रङृतियकारस्यलोपः याजादेशश । 
लन्मने- “मनिरयं कतेरि सामध्याच भूते काले द्रव्य? इति स्कन्दखामी । जाय- 
मानवाची ६वि सायणीयम् । ऋतज्योतिषः प्रभावादभवो देवताः सज्ञाताः । तसैव 
प्रकादो शक्ति च प्रापविंपथिद्धिमवुष्र्दिव्याय जन्मने रुप्यमानाय आर्मवक्मसाध्याय 
स्तोमोऽय कृतः सच वाचि देवताहूदयप्रवेशक्षमायां पुख्यप्रागेन आहितः । तेनं 
वीपेवान् भवति स्तोमः । प्रहपातिशयानां रतरपदवाच्यानां रवीनां मनुष्यस्थान्तरास्मनिं 
अवस्थापनं भस्य स्तोमस्य प्रयोजनम् । अयं घक्तख प्रथमर्चो मावः । अथ क्रभूर्णा 
यज्ञभागसम्पति तदीयानि कमाणि चाख्यातुमारमते ॥ 
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दिवीयामृचमाद- 

य इन्द्राय वचोयुजा ततक्षुमेन॑सा हरीं । रामीभिरय॑ज्ञमाह्ित ॥२॥ 

ये इन्द्र।य वचःऽयुजा ततक्षुः मनसा हरी इतिं शमीभिः यक्तम् 

आत ॥ | 
ये ऋभवः इन्द्राय इन्द्रार्थम् वचोयुजा वचोयुजौ (वचसा युज्ञाते) 

कऋरमूणां बाग्बठेन सुयोजितौ हरी च्द्राश्चौ मनसा साधनेन ततश्चुः तष्टवन्तः, 

कषम्पादयामासुरियथंः । ते मवः शमीभिः (कमेनाम) वक्ष्यमाणः एकचमसचतु- 
ऽकरणादिभिः यज्ञं आदत (भश्च व्याप्तौ, सड छान्दसम्) प्राप्तवन्तो मोगायेदयथः । 
ऋभवो मनुष्याः खकमेणा देवलं प्रापना यज्ञमागखामिनोऽमबन् । सवेकमशिसरभूतं 
यह्नफं तु मनुप्यसोत्कषेकानां दिव्यप्रभावविश्चेषाणां सम्पत्तिरियवगन्तन्यम् । तथा 
सम्पन्ना फ्रमवः अन्यान् परिपक्रानधिकारिणो मनुष्यानुत्कषेयितुं देवकार्याणि इबैन्तः 
देवराजस्ेन्द्रख साहाय्यमाचरन्ति । तत्र तेषां कर्म॑सु हख्यमिदं मवति, यदिन्द्र 
इर्यो; देन्यमनोवाहभूतप्राणयोः व्यवयितरूपनिष्पादनं मनुष्ये । तत्र मेमि तेषां साधनं 
शत्यसङ्करपं मनो भवति, येन निष्पादितौ अश्वो यद्वाचेव सम्यग्योजितौ शुद्धस्य 
दिष्यस्य मनसो भिलासाय कल्पन्ते । अथ कर्मान्तरभुक्त परस्यामृचि ॥ 

त्तीयामृचमाह- 

तक्षन्नासंस्याभ्यां परिञ्मानं सुखं रथ॑म् । तक्षन्धेनुं स॑वरदुधाभ् ॥२॥ 

तक्षन् नासंल्याभ्याम् परिऽज्मानम् सुऽखम् रथ॑म् तक्षन् धेनुम् 
सवःऽदुघाम् ॥ 

ते ऋमबः नासत्याभ्यां भश्विम्यां भधिनोर्थाय सुखं सखकरं रथं श्ीघ- 

भतिसाधनं तक्षन् अतक्षन् (छन्दति जड मावः) । कीदशं रथ! परिज्मानं परितो 

गन्तारं (परि-पूर्वकख अजेगेयेख सपम्) । रि च, ते सुधां भमृतसख रोगं 
भलुं तक्षन् भतश्न् । घबरिति भगरतसारूया इति स्कन्दलामी, धीरमिवि सायणः ॥ 
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आश्धिनरथतक्षणं भमृतदुषायाः षेनोर्निष्पादने च क्रभूणां क्मणी प्रोके । 
देवमिषजोरशिनोर््वापारः प्रागुक्तः । लोकान्तरेषु अवस्यान्तरेषु च स्व॑र था मानुषी 
योशयात्रा बतेते तखा भण्यश्चौ देवावश्विनौ । अज्ञमषस्य पुरुषस्य बायुरारोग्य-यौवन- 
बलपूरणंतादीनि ताबलुगृह्ठीतः, प्राणमय ज्रियामोगसामध्यै, मनोमयख सन्तोषभूयषीं 
ज्योतिषः शारि चेति बोध्यम् । सषा मनुष्यं सर्वात्मना शरुदानन्दबलमरिते विधतः ॥ 
अन्यश्च कमे तेषामिदं भवति, बेन्वास्तणं प्राह । कि्चक्तं भवति! गौरियं भादिमा 
प्रमा अदिति्मवति । कऋमवः एनां आद्ृण्वत् मे अपोद्धायं सस्ठृतवन्वः इत्यन्यत्र 
उक्त । 'निश्रमेणो गामरिणीत धीतिभिः" (*११-४) । एषा गौः विश्वरूपेति चोक्तम् 
"वे षेनु बिश्वजुबे विश्वरूपाम् ' (४-१२-८) । विश्व प्ररयित्री भिश्वरूपा च अदितिरेष 
माता अखण्ड प्रह्ञाखरूपिणी मवति । तखा एव पुत्रो जीव आत्मा मनुष्य । मातु 
विप्रयुक्तः प्रहनायाम् । तत्र आवरणं चमे हेतुमेवति । तच्च तमोभूतं प्रङृतिकार्यमेषं 
लष्षणीयम् । तदपाये अखण्डगरज्ञाया अदितेरभृतसुबो धेनोः खीयां दृति रूपी मवर्न्वी 
मानुषे पुरुषे निष्पादयन्त्येत मन इति सह्धेषः ॥ 

वतुर्थामृचमाह- 

थुवांना पितरा पुन॑ः सल्यमश्रा क्रजुयव॑ः । क्रभवों विष्य॑क्रत ॥५॥ 

युवाना पितरां पुनरिति सत्यऽम॑श्राः ऋजुऽयवंः ऋभवः विष्टी अक्रत ॥ 

ग्रहभवः प्रेता एते देवाः पितरा यौः पिता पृथिवी माता इति प्रसिद्धौ 
मातापितरो श्वौ, पुनः युवाना युवानौ तदणौ अक्रत अबैत (करोतेठंड आतमने- 
पदम् , शख अदादेश्चः, यणादेशः, उरेटक्-ऊान्दसम् ) । केनोपायेन? विष्ठी बिष्षा 
व्याप्य (ठतीयेकवचनान्तमिदर्, तथा स्कन्दखामी । विष्ट ध्याप्तौ श्यख रूपम् । 
बिष्टयो ष्यापियुक्ता इति सा.) । कीश्ला कमवः१ सदयमश्राः सयाः मश्राः येषां तं 

इति प्राहुः, पदयवचना इति स्कन्दस्वामी । अवितथमन्रष्ठामथ्यपिता इति घा, । 
षयं मश्षु मनस्कारेषु येषां त हत्युपप्मतरम् । पूनः कीदशाः! ऋजूयवः ऋजब- 

मात्मन इच्छन्तः, ्र्शब्दोऽत्र मावप्रणानः । क्रजूमवन्ति जुलकामा एते, तस्माद् 
एतेषां मननेषु मनस्कारेषु मम्नेषु बा सदयमेवावतिष्ठते न लसलयम् ॥ 
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अस्यामूखि धर्यभन्यदामेवं कमं कित् । तश दृदयोः पित्रोः भाषो जीर्णयो- 
श्ताङण्यापादनम् । अभमयारूय-जडजगतप्ह्वादिशेषभूमिः एृषिवी माता । श्यदषर्व- 
मनःप्रषानपषाविशेषभूमिः धौः पिता । बहोः कालात् सिदयोरदयोर्जगसिपग्रोरमसो! 
बीणंवामपोद्य नवतां बरबतीमापादयन्ति ऋमवः । तश्र तेषां ्जुपथवर्तिनां त्व 
भश्रानां दिन्यमाजेदं सश्यवेमबानि तेजोश्लादीनि समर्थानि साषनानि मबन्तीस्युक्छ 
अबति ॥ 

पश्चमीमृचमाह- 

से वो मदासो अग्मतेन्द्रेण च म॒रुत्व॑ता । आदियेभिश्च राज॑भिः ॥५॥ 

सम् वः मदांसः अग्मत इन्द्रेण च मरुत्व॑ता आदिव्येभिः च राज॑भिः ॥ 
हे ऋमवः, वः युष्माक सम्बन्धिनः मदासः मदा; (माघन्ते एभिरिति मदाः, 

मतुन् छन्दसि) सोमाः मरुत्वता मरुरमेतेन इन्द्रण च राजभिः आदि- 
व्येभिः च अदितिपुत्रैः बरुणादिभिश्च समग्मत सङ्गच्छन्ते (षम्-पूकख गमेर्दड्, 
आत्मनेपदर्, स्लेटक्, छान्दसम् ) । प्रकारान्तरेणेवं बा स्यात् । 'मदासः' बः युष्मानु 
समग्मत" सम्यक प्रारवन्ति मरलता इन्द्रेण सह, ^राजमिः' दीप्यमानैः (आदि- 
व्येभिः' च सह । धमे च कऋ्रमवः अमृतसारमामन्दभरिढ सोम सम्पाद्य मायुवे यद्धे 
समादरन्ति । तैः सह मरुतः (प्राणवरपूणां मतिवृत्तयः) इन्द्रः (श्ुदधसष्ं दिव्यं चेत!) 
बरुणादषथ राजानः (दिभ्यपारिश्चख्यादीनि बेमवानि) स्रुपयिताः सङ्गता मबन्तीकि 
भावः ॥ 

इति प्रथमस्य द्वितीये श्रथमो व॑ः 

अथासिन् एक्ते वष्ठीगवमाह- | 

उत ल्यं च॑म॒सं नवं तष््ेवस्य निष्कृतम् । अकंते चतुरः पुन॑ः ॥६॥ 

उत त्यम् चमसम् नव॑म् त्वष्टः देवस्य॑ निःतम् अकतं चतुरः पुनारिति ॥ 
उत अपि त्वष्टः नषटुनामङरूख शिश्वतक्षणभ्यापाराधिृतख देवस्य नर्व 

नूबने निष्क्रतं तेन निष्पादितमिलभेः। ल्यं तं चमसं सोमरसवाच्य-अगृतानन्द- 
भरणक्षमं पानपात्रं एकं पुनः पुनरपि चतुरः चतधा विभक्तान् अकतं तवन्तः, 
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मब इति कर्पपदमध्याहायंम् । नवमू्- नूयते स्तूयते कमणि भप् । अकते- मटृषत 
कलो दङि तदेश्चः छन्दसि, तथा व्टेकपिः ॥ 

यहे देवाश्चतुव्युहारमके चमसे पानपात्रे सौम्यममृतरसं पिबन्ति । आदौ विश्व- 
कूपनिमात्रा लटा मनुम्याय एक एव चमसो दत्तः, स तेनैव नवीडतः परिनिष्ठितः । 
स चाममयो देहः जागरितखानप्रज्ञावखासमाश्रयो मवति । यत्र प्रवानुभूतिसारः 
सोमश्ञब्दबाच्यो रसो देवानां पानाय समप्येते । ज्ञानप्रकाश्चवि भवा आभवस्तमेकं अन्न 
मयदेहईं चमसं चतु्यृं कुबेन्ति । तथाकरणख सामग्री अन्नमय श्वोऽपि श्रशष्मतराम्य, 
ऊष्वैतनभूमिभ्यः सद्चुपादीयते । एवमत्र प्रथमं पात्रं अन्नमयं शरीरम् । तस्मिभेष 
अतुधो क्रियमाणे अन्यानि श्रीणि निष्पादितानि भवन्ति । प्राणमयं मनोमयं त्रयाणां 
अपि मूकं करणात्मकं शरीरं चेति बोध्यम् ॥ 

सप्तमीमृचमाद- 

ते नो रलानि धत्तन त्रिरा साप्तानि सुन्वते । एकमेकं सुदास्तिभिः ॥७॥ 

ते नः रलानि धत्तन त्रिः आ साप्तानि सुन्वते एकंम्ऽएकम् सुरास्तिभिः ॥ 

ते एवोक्तदिव्यकमोणो यूयं हे क्रमवः नः असाकं सम्बन्धिने सुन्वते यज- 

भानाय रलानि रमणीयानि रतीरित्यथेः, धत्तन धत्त, धारयत [तनादेश्चःछान्दसः] । 
कानि रत्नानि चिः आ त्रिवारं आव्चानि साक्तानि सप्तवर्णयाणि, सप्रसङ्कया- 

निष्पसवगेरूपाणि (सप्तानां वगः साप, सप्ननोऽम् छन्दसि । अत्र वर्गेण वर्मिं लक्ष्यते 
न चेदेकबचनमेव स्यात्) । तानि रलानि एकमेकं परलकं सुरास्तिभिः शोभन- 
श्चसनेः, साधुनिप्कपणैरिलयथेः धत्तन" इति सम्बन्धः ॥ 

मनुष्याय बतुम्युदात्मकसुखमयश्चरीरसम्पादनेन ऋमवस्तं सत्यचिन्मयथामाधि- 
नास्म व्यधुः । तेन तसिन् सिद्धे सम्पमे, भूरादिसप्तवस्वात्मक-विश्वसत्तागर्त 
आनन्दं तस्य शरीरे प्राणे मनसि च त्रिष्वपि प्रयेकं निष्कर्षेण प्रतिष्ठापयितुं प्रभव इति 
डतो; “एकमेकं त्रिः प्राप्तानि रलानि धत्तन, इत्युक्तम् ॥ 

गहमीमृवमाई- 
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अधारयन्त बह्वयोऽभ॑जन्त सुकृल्ययां * । भागं देवेषु य॒त्तिय॑म् ॥८॥ 

अधारयन्त वहयः अभजन्त सुऽकुत्यय। भागम् देवेषु यज्जिय॑म् ॥ 

वहुयः वोढारः, मनुष्यस्य अस्रतवादिप्षम्पादनाय यज्ञनिर्वाहिन मव, 
सुकृत्यया शोभनं कयं एकचमसचतुष्टय करणादिकं यसां क्रियायां तया करणभूतया, 
देवेषु देवानां (ष्ये सप्तमी) यज्ञियं यकाद भागं प्रयेकं देवानां यथाविधि भन- 

नीयं अश्च अधारयन्त धारितवन्वः अभजन्त विभक्तवन्तश्च ॥ 

मानुष्यां सिद्धायां प्रज्ञायां सदानन्द भ्रवाहान् धारयितुमभवः प्रमवन्ति । वसाव 
यज्ञेनानिप्कृतानां देवानां रएकैकसे युक्तमानन्दमरिते मामे बिभनज्य दातुं खक्म- 
सम्प्या समथो भवन्ति । तादशं यथाभागं विभजनं सापूकमेणे पूणेफलाय यद्खाया- 
त्यन्तमपेक्षितमिति प्राष्यम् ॥ 

हति प्रथमस्य द्वितीये द्वितीयो बभैः 

पश्चमेऽनुबफे चतुथे श्ेन्द्राश्री' श्यादिकं षद्चं शक्तम् । श्रषिष्डन्दसी 
पूवेषत् । इन्द्राग्नी देषते ॥ 

तत्र प्रचवाग्चमाद- 

इहेन्द्राप्री उषहये तयोर्त्स्तिम॑मुदमसि । ता सोभ सोमुपात॑मा ॥१॥ 

इह इन्द्राप्री इतिं उप॑ हये तयोः इत् स्तोम॑म् उदमसि ता सोम॑म् 
सोमऽपातमा ॥ 

इह अस्मिन् प्रवतेमाने यजने इन्द्राग्नी इन्द्रं अभ्रं च उपहये आह्वयामि ॥ 
तयोरित् चन्द्राष्योख्लयोरव स्तोमं सोत्र उदमसि उमः, कामयामहे (व 

कान्तौ, लटो मस्, श्दन्तो मसिः इति हकारोपजनः) ता तो सोमपातमा अति- 

® सुक्तेऽस्मिन् प्रतिपादितानि भारभवाणि कर्माणि अन्यत्रापि कौष्स-दैर्घतमस-वास्िष्ठ-वेश्वामिच्र-वामदेष्येदु 
सूक्तेषु गीतानि भवन्ति । ऋभुकायविवरणं च कचिद्िशेषतः कृतम् । जित्तासूनां पर्या सेचनार्धाणि भामैव- 
स्वरूपशानकमंसम्प्तिप्रतिषादकानि सृक्तान्येवानि भवन्ति-- म०. १; सू०, ११०-१११; १६१; ६. ६०; 
9. ३.३७. 
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क्षयेन सोमानां पातासै देवौ सोमं अभिषृतं पिबेताभियभ्याहायम् । दुखान इन्द्रः 

धूविदीस्यानोऽप्निः, यजमाने चावापिव्योजेगदित्रोः घाङ्गलयं अनेन देवतादन्देन सोम- 
तर्पितेन प्षाधितं खात् ॥ 

दितीयामृषमाद- 

ता यज्ञेषु प्रशंसतेन्द्राभ्री शुंभता नरः । ता गायुतरेषुं गायत ॥२॥ 

ता यज्ञेषु भर शंसत इन्द्राभरी इतिं शुभत नरः ता गायत्रेषु गायत॒ ॥ 
हे नरः परुषाः, ता तौ इन्द्राप्री उमौ देवौ यज्ञेषु यजनेषु परशंसत प्रकरण 

क्तुत, शुम्भत शोभितौ इरत (श्म्भतिः शोभायेः, सदितायां तकारस्य दीषेः छान्दसः) । 
ला वौ देवौ गायत्रेषु गायग्रीच्छन्दस्कमचेष गीयमनेषु गायत गानेन स्तुत ॥ 

वृतीयामृषमाह- 

ता मित्रस्य प्रश॑स्तय इन्द्राभ्री ता ह॑वामहे । सोमपा सोम॑पीतये ॥३॥ 
ता मित्रस्य प्रऽास्तये इन्द्राभ्री इति ता हवामहे सोमऽपा 

सोमऽपीतये ॥ 
तातो इन्द्राप्नी उमौ च देवौ, सङ्गतौ दन्दभूतौ हवामहे आयामः । 

किम्षम् { मित्रस्य यजने बहङगे वेषम्यनिबारणपू्वंक-साभरस्यसंविषावकख भित्रा 
शमनः सुदृदो देबखादियख प्रहास्तये प्रषृषटख्यातये । अपिच ता तौ सोम 
क्षोपपौ देवौ न्द्रापी सोमपीतये सोमपाना दइवामह इति सम्बन्धः । सन्दृषयोः 
इन्द्राभ्योः सङ्गत्या साङ्गलयसोहादोदिसम्पादकख मित्रय प्रर्पातिः स्वात् ॥ 

चतुर्बीगचमाद- 

डपा सन्ता हवामह उपेदं सवनं सुतम् । इन्द्राभ्री एह ग॑च्छताम् ॥४॥ 
उमा सन्तां हवामहे उप॑ इदम् सव॑नम् सुतम् इन्दराभ्री इतिं 

आ इह गच्छताम् ॥ 
सुतं खतसोमम् (पीताः गावः, पीतोदकाः, क्ताः ब्राह्मणा क्ता; !तिबत् 
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छवः सोमो यस्मिन् तत् ) श्दं सवनं यजनं उप उपगन्तुं उमा उग्रौ श्रौ सन्ता 
न्तौ यक्षदधिषां बधे विक्रान्तौ, तौ देबौ हवामहे आहयामः । इन्द्राभ्री तौ इह 

भसिन् असदीये यजने यजनष्ठदिश्य, आगच्छताम् आगतो भवताम् ॥ 
पञ्चमीमृचमाह- 

शा महान्ता सदस्पती इन्द्राभ्री रक्षं उजतम् । अप्र॑जाः सन्त्वत्रिणः ॥५॥ 
ता महान्तां सदस्पती इतिं इन्द्राग्नी इतिं रक्ष॑ः उब्जतम् अध्रजाः 

सन्तु अत्रिणः ॥ 
तौ भ्रवौ महान्ता महान्तौ सदस्पती सदसस्पती सदसो यज्वगृदस्य 

सर्वान्तरङ्गबदिरङ्गसम्पन्ख यजमानशरीरख पती पालकौ इन्द्राभ्नी इन्द्रोऽपि षाम् 
रक्षः जाययेक्रवचनं रक्षांसीयथेः उञ्जतं हतम् (उनतिवेषकर्मा) । अश्रिणः मक्ष- 

बितारोऽसाकम् (अद् भक्षणे) राक्षा इयथः अप्रजाः असन्तानाः सन्तु निर्वीर्या 
भवन्तियथः । सदस्पती- समासे प्रातिपदिकमकारसख रुबाभावग्छान्दसः ॥ 

पष्टीमचमाद-- 
तेनं सेनं जाशतमिं प्रचेतुने पदे । इन्द्राग्नी शभ यच्छतम् ॥६॥। 

तेन सव्येन जागृतम् अधिं प्रचेतुने पदे इन्द्राभ्री इतिं शमे यच्छतम् ॥ 
हे इन्द्राश्री | तेन वच्छन्दबास्येन सवेन नियधिद्धेन भर्मेण, यखानु- 

रोधेन बयं यजामहे देवान् , युवाघ्रुपासदे बेयथेः, जागतम् जागरितौ मवतम्, अस- 
द्विषये निर्णिमेषो मबेतम् । ®? अधि उपरि प्रचेतुने प्रकरेण चेतयते पदे खाने 
“परमस्यां परावति' त्रिपादस्यामृतं दिषि' "वि्णोयत्परमं पदम्" इयादिमब्रवर्णेमेदिते 
तत्पदमेव “प्रचेतुनं पदम्" । (चिती संज्ञाने, ण्यन्तः, ओगादिकः उन-प्रययः) । तो 
शुगां र्म शरणं दिव्यं गृहमिलयथेः, यच्छतं दत्तम् नः इति शेषः ॥ 

ज्वकितक्रतुभूतोऽभ्रिविमवः, भाखरचेतोभूत इन्द्रविमव! । उभाम्यां सङ्गताम्यां 
जागसरूकाभ्यां लग्धर्व्यं तत्पदं नः श्चरणं सिद्धमिति निश्चयोऽत्र प्रयषादि ॥ 

इति प्रथमस्य हितीये तृतीयो वगैः 
31 
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पश्चमेऽनुबाके पश्चमं प्रातयृजेलयादिके एकिरत्य॒चं रक्तम् । तख श्रषि- 
छन्दसी पूववत् । देवताविषशोषस्तु तत्र तत्र ऋचां व्याख्याने स्पष्टो भविष्यति ॥ 

तत्र प्रथमामृचमाह- 

भ्रातय॑जा वि बोधयाश्विनावेह ग॑च्छताम् । अस्य सोम॑स्य पीतये ॥१॥ 

धरातःऽयुजा वि बोधय अशिनो आ इह गच्छताम् अस्य सोम॑स्य 
चीतयें ॥ 

एक्तेऽसिम्नाद्या्तस्न आश्विन्यः । प्रातयजा प्रातयुजो प्रातः यजनख प्रारम्भे 
(प्रातःसवने इति बादयपक्षे) संयुक्तो (प्रातयुञ्ञाते इति प्रातयुंजौ) अभ्िनौ देवौ 

विबोधय प्रबुद्धो इर । आत्मन एव प्रैषणमिदम् । तथेवाह स्कन्दखामी चं 
(आत्मन एवायमन्तरात्मनः प्रेषणादमररवा होदलात्" इति । तो प्रबोधितौ इह यज्नं 
ग्रति आगच्छताम् । किमथेम् ? अस्य अभिषृतय सोमस्य पीतये पानाय 1 
अश्विनो प्रागुक्तो परिचितानसाकम् ॥ 

दवितीयामृचमाद- 

या सुरथा रथीतमोभा देवा दि॑विस्एशां । अशिना ता ह॑वामहे ॥२॥ 
या सुरथा रथिऽत॑मा उभा देवा दिवि.स्पश। अशिनां ता हवामहे ॥ 

यायो उभा उमौ देवा देवौ अशिना अश्विनौ सुरथा सुरथो, 
श्लोमनो रथो ययोत्तो रथितमा रथितमो अतिक्येन रथिनो दिविस्पृशा दिवि 

सपशो (तत्पुरुषे कृति बहुलम् शयलुक्) दिवि स्णशतः, दुवासिनाविय्थंः । ता तौ 

हवामहे आह्वयामः । येदयादिषु द्विवचनख आकारः छन्दसि ॥ 
त्तीयामचमाह- 

या वां कशा मधुमल्यश्चिना सुनरृतांवती । तय। यज्ञं मिमिक्षतम् ॥२॥ 

या वाम् कशां मधुमती अश्चिना सुन्ताऽवती तय। यज्ञम् मिमिक्षतम् ॥ 
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हे अशिना अधिनी, वां युवयोः मधुमती माधुय॑बदी सुनतावती 
श्लोमनसत्यसम्पभा च कडा (वास्नाम) या बाग्बतते, तया कञया अश्वचोदनसमेया 
यज्ञं इमम् प्रकृतम् मिमिक्षतम् सिक्तं रुतम् (सेचनाथख भिदेः सन्) । दिबो 
ददितुरुषसः अश्विनोर्जायावं, सा चोषोदेवी घनता कऋतायरी बिभावरीटयादिषखसूपगुण- 
बोधकेः शषम्देरभिवर्णितेति षात्र सायम् । कटा वागिति सायणीया बापश्म्बार्या च 
अनुगृह्णाति । माधुय. श्षोमनसयल-गुणविशिटया अत एव रसभूयिष्ठया बाचा य्गमिमं 
(सिक्त) रसाद्र रुतम्- इति मभ्रायेः । अश्वो यया तोधतेसाकञ्चा अश्ववाडनी 
प्रसिद्धा रोके । अत्र पाचोऽपि तत्साम्यं वतेते, अत एव कश्चा वागिति पठितम् । 
भत्र चिन्तकानां तारतम्यपरीक्षाये कमेरम्याख्यानसारां्ो लक्षणीयो मवति । कला 
अश्वताडनी (मधुमती" उदकवती किलि । कथम्! अश्वख श्ीघ्रगलया यत् खदोदफं 
क्षति तेन हिना { कथ अश्वताडनी सा घनृताववीति चेदाह; । तीव्रेण कश्चाताडनेन 
यो ध्वनिर्निष्पद्यते, ताडनवेरायां अश्वारूढेन यथ आकरोञ्चः क्रियते, तदुभयं यजमानख 
प्रियम् । इवः १ शीप्रगमनहेतुवात्तयोः ताडनष्वनेराक्रोश्चखय च ॥ 

चतुर्थोमृचमाद- 

न॒हि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छथः । अश्विना सोमिनो गृहम् ॥५॥ 

न॒हि वाम् अस्ति दूरके यत्र॑ रथेन गच्छथः अशिना सोमिनः गृहम् ॥ 
हे अशिना अश्विनी, यत्न यसिन् यशे यज्जगं प्रति रथेन शीघ्रगमनेन 

यानेन वां यवां गच्छथः, तत् सोमिनः र्हं सोमवतो यजमानख यङ्गगहम् 

दुरके द्रे नहि अस्ति न वतेते खदु । शीघ्रगलया क्षणमपि न किञिद्र वतेते । 

अपिच सोमिनो गृह प्राणमयश्नरीराद्याधारभूतं अन्नमयं शरीरं थं ट्रे दतेताम् ! 

अथ चतसः सनितृदेववाकाः, तत्र प्रथमां क्तख पञ्जमीमृचमाद- 

हिर॑प्यपाणिमृतयें सवितारमुप॑ह्यये । स चेत्ता देवत। पदम् ॥५॥ 
हिरण्यऽपाणिम् ऊतये सवितारम् उप॑ हये सः चेत्ता देवतां पदम् ॥ 

हिरण्यपाणि रिरण्मयहततम् सवितारं प्रसवितारं श्य॑ ऊतये इये 
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उपह्वये आयामि । सः चेत्ता क्षाता भवति, वेतयिता वा अन्तर्भावितण्यथे। । 

षः देवता सषैदेबमयः पुरुषः, सवेबेदभ्रतिपादिता देवता मवति । सः पदम् 

प्राप्तव्यं स्थानं भवति । सविता दिरण्मयः पुरुषः, स णएवक्षाता, घ शएवदेवता, व 
एब प्राप्तव्यं पदमिति च प्रतिपादितम् । पाणिपाददस्तकरादयो रिमबाचका बोण्याः । 
तस्य सवितरुत्तमख पुरुषस सबदेवदेवस्य सवथा दिरण्मयतं साकषात्कारक्षमं इत्याषं दशनं 
चिरन्तनः सिद्धान्तश्च ॥ 

इति प्रथमस्य द्वितीये चतुर्था वगेः 

अथासिन् घएक्ते षष्ठीमृखमाह- 

अपां नपातमव॑ते सवितारमुप स्तुहि । तस्य॑ वतान्युदभसि ॥६॥ 

अपाम् नपातम् अव॑से सवितारम् उप॑ स्तुहि तस्य॑ वतानिं उदमसि ॥ 
(मापो वा इदमग्र आसन् ' इस्यादो विश्ववुष्टेः भागवस्था दतगतिसम्पम-विश्व- 

मूकक्षामग्रीति विवक्षा ग्राह्या । वस्तुतो जन्मरहितखय सवितुः अपां अपयसं बिश्व- 
सृष्छपेश्षया प्रोक्तम् । मनुष्ये यजमाने अपछब्दसङ्कतितानां सर्जनसामग्रीभूततेजो- 
बलादीनां अपलयं यथा असिभेवति, तथा सविता च अनन्तरापलयं षा जायते । 
।नपात्” अपत्यनाम, पत्रेऽपि वतेते । एवं ब्रह्माण्डे पिण्डाण्डे च अपां नषात् 
सविता प्रोक्तः । ष्ये जन्म प्रातः सघद्रादुदयः, तसादपां नपात् सविता इति स्थूला 
दृष्टिः ॥ 

अपां नपातं सवितारं देवं अवसे खवधेनाय उुपस्तुहि उपेय स्तया 
भजख । अन्तरामनः प्रषः । तस्य सितुः व्रतानि कर्माणि (नियसिद्धानि) 
उदमसि उश्मः कामयामहे ॥ 

सप्तमीमृचमाह- 

विभक्तारं हवामहे वसांशचित्रस्य॒ राध॑सः । सवितारं नृचक्षसम् ॥७॥ 
विऽभक्तारम् हवामहे वसोः चित्रस्य राध॑सः सवितारम् नृऽचक्ष॑सम् ॥ 

चिच्रस्य बहुविषस राधसः सवसिद्धिनिधानख (राध साध संसिद्धो) वसोः 
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नख (खर्लोकवासरतुभूतद्रग्यख) विभक्छारं विभज्य दातारं सवितारं सषटारं देव- 

देवं हवामहे आह्वयामः । कीश ! तरचक्षसं नराणां द्रार, नन् षष्टे इति 

नृचक्षाः तम्, चक्षेबेहुरुमिवि असुन् । यद्यपि वमु राध इति उभयमपि धनवाजि, 
तथाऽपि विशेषोऽवधेयः । "चित्रं राधः" (वि प्रु" इयत्र प्रागुक्तम् ॥ 

अष्टमीमृचमाद- 

सखाय आ नि षीदत सविता स्तोम्यो नु न॑ः। दाता राधासि शुम्भति ॥८॥ 
सखायः आ नि सीदत् सविता स्तोम्यः नु नः दाता राधौति श॒म्भति ॥ 

हे सखायः, समनेऽन्तये जने प्रदृतान् सुहृदः प्रति सम्बोधनम् । आ अवोक् 
निषीदत उपविशत, स्तुतय देवं उपासीना भवत । सविता देवः नः अस्माक 

न॒ क्षिप्रम् स्तोम्यः रोममहैति, स्तुयः। सः दाता दिन्यथासदेतुभूतख वसोः" 

सवेसिद्धिकरसख ^राधसः' च प्रदाता राधांसि उक्तखरूपाणि धनानि शुम्भति 
दीपयति, प्रकाशयति, ठम्यतेन नः प्रदशेयतीति यावत् । श्म्भतिर्दीप्न सोभायां च 
अन्तमोवितण्यथेः । शुम्मति ददातीति प्राहुरेके व्याख्यातारः ॥ 

नवमीमचमाह- 

अश्न पतरीरिहावंह देवानामुशतीरुप । वष्टारं सोम॑पीतये ` ॥९॥ 

अन्ने पत्नीः इह आ वह देवानाम् उतीः उप॑ त्वष्टारम् सोमऽपीतये ॥ 
अग्रय्यो दवे ऋचौ भवतः । हे अभ्रे, देवानाम् इन्द्रादीनां पत्नीः ब्रा 

ण्याधाः इष अस्मन् यजने उप समीपे आवह । कीदश्चीः १ उशतीः कामय- 

मानाः यजमानख यजनमिति शेषः (वश कान्तो शतरि डीप् )। तथा त्वष्टारम् देब- 

रिरिपनं उपावह इति सम्बन्धः । क्िमथम् ९ सोमपीतये सोमपानाय । ब्वीदेवतवा . ` 
अधिकृ प्रागुक्तम् । पर्यर्देवख् कारयितुः कमणः कत्री पती निर्वाहिनी ॥ 

दशमीमृचमाद- 

आ भ्रा अम्र इहावसे होत्र यविष्ठ भार॑तीम् । वरूशरीं धिषणा वह ॥१०॥ 
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आ भ्राः अग्ने इह अव॑से होत्राम् यविष्ठ भारतीम् वरूब्रीम् 

धिषणाम् वह ॥ 
हे अग्ने, अवसे इदमे असदभिवधेनाय भ्नाः देबपलीः हह यङ्गेऽसिन् 

आवह । हे यविष्ठ युवतम, आवहनसमयं, होत्रां वाचं, आहतं शक्ति भावद । 
तथा भारतीं मरतश्यादियसख मां, ऋतस्य बृहतो ज्योतिषः बृहस्वभाखरलमम्पनां 

तलयप्रमां आवह । वरूज्रीं वरयित्री सवेमाबरय रसन्तीं धिषणां प्रह्नामयीं मार्वीं 
भावहेति सम्बन्धः । अत्न भारतीमधिकृटय आप्रीष्क्त अन्यत्र च प्राक्प्रपञ्चितम् । 
ता बृहञ्योतिषः क्रतभा, दृष्टिश्रुलोः इग-सरखल्वोः प्रतिष्ठा मवति । अत्र होत्रा बस्ती 
भिषणा' इति तस्याः प्रभावखरूपमोधिनीनां शक्तीनां भारतीसामानाधिङरण्यं प्रवि- 
पादितम् । सदु्यवाचकस्याभ्रवणं एवं अन्वयग्रहणसख प्रोद्धलकं उपपादकं च मवति । 
पायणस्तु होत्रा होमनिष्पादिका अभिषली, भारती आदिलयपल्ली, वरूत्री भिषणा 
रखती चेति मन्यते ॥ 

हति प्रथमस्य द्वितीये पञ्चमो वैः 

अथासिन् दक्ते एकादशषीमृचमाह- 

अभि नो देवीरवसा महः शमेणा नृपत्नीः । अर्छिन्नपत्राः सचन्ताम् ॥११॥ 
अभि नः देवीः अव॑सा म॒हः शम॑णा नृऽपतनीः अच्छिन्न 

पत्राः सचन्ताम् ॥ 

देवीः देव्यः अस्यां प्रतिपा्माना देवपरन्यः भ्रा इयथः, नः असान् अवसा 
धनेन महः महता (मह पूजायां, किप्, दतीयैकवचनसख ङसादेश्षः) क्षमणा सुखेन च 

अभिसचन्तां भामिष्ख्येन सेवन्ताम् । कीदश्यः१ तरुपत्नीः नराणां देबानां 
धलन्यः शक्तय; । अच्छिन्नपत्राः षच्छिन्नानि पत्राणि यासां ताः, विहायसा गमन- 

साधनानां पत्राणां जसां पक्चाणां छेदो नास्ति । अश्रान्वरवाइना इति स्क, । “अवः' महत् 
कमे च नोऽनुगृहणन्जिति भाषः ॥ 

दरादश्चीमृबमाह-- 
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इहेन्द्राणीमुप हये वरुणानीं खस्तये । अभ्रायीं सोम॑पीतये ॥१२॥ 
इह इन्द्राणीम् उप॑ हये वरुणानीम् खस्तयँ अभ्रायींम् सोमऽपीतये ॥ 

इह भसिन् यज्ञे खस्तये क्षेमाय इन्द्राणीं हन्द्रपतीं वरुणानीं बरुणपनीं 
अभ्रायीं अमनिपलीं उपहये आहयामि । किमथेम् ! सोमपीतये सोमपानाय । 
आसां सोमपानेन खस्ति भवत्येव यजमानख, वतः खस्तय इत्युक्तम् ॥ 

व्रयोदशीमवमा- 

मही योः एथिवी च॑ न इमं यज्ञं मिमिक्षताम् । पिपृतान्नो भरीमभिः ॥१३॥ 

म॒ही दयोः पृथिवी च नः इमम् यज्ञम मिमिश्चताम् पिपुताम् नः भरिऽमभिः ॥ 
अखा उत्तरस्याश्च च्ावाप्रथि्पौ देते । मही महती (अत्-शषब्दलोपश्छान्दसः, 

महच्छब्दात् डीप् ) शोः चुलोकदेवता पृथिवी च भूदेवी च नः असाकं इमं 

यन्तं मिमिक्षतां सेक्तमिच्छतामिलयथेः, (मिहः पेचना्थसख सनि रूपम्) भरीमभिः 

मरणेः पोषणे (बिमरतेः दमन् ) नः असान् पिप्रताम् प्रताम् ( पृ घातोः पूरणा- 

बैख लोटि सूपम्, अभ्याससाकारस्य हकारः छान्दषः) । उमे चौः पृथिवी च ख- 
सारभूतेन रसेनामान् सुखार््रान् रसभरितान् ङरुताम् , खीयैमेरणसामर्थ्येः प्रयतां च ॥ 

चतुदेशीष्चमाद- 

तयोरिद्घृतवत्पयो विप्रा रिहन्ति धीतिभिः । गन्धस्य श्रुवे पदे ॥१५॥ 

तयोः इत् घृतऽव॑त् पयः विप्राः रिहन्ति धीतिऽभिः गन्धर्वस्य धुवे पदे ॥ 

तयोरित् चाबा-एयिभ्योरेव धृतवत् दीक्निमत् पयः सारभूतं रसमिलयभेः, 

विप्राः विपश्चितः धीतिभिः षारणसमथेप्रत्तावृत्तिभिः रिहन्ति रिहन्ति, भाखा- 
दयन्ति (रकारस्य रेफः छान्दसः) । स्थूला जडखाना मोमा चित् पृथिवीशब्द- 
सङ्केतिता मव्रति । द्रष्ष्मतरा चेतःस्थाना दिव्या चित् चौरिति सङ्कतिता । उभयोः 
सारांशभूतो रसः अगरृतमयः भाखरो मवति ' घृतवत् पयः । तं आखादयन्ति विप्राः 
खामिर्विशिषय्रहामिः । तर्हिकते रसं ` रिहन्ति?" गन्धवंस्य भुवे सिरे पदे 
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श्याने । गन्धवेसख यानं अन्तरिक्षमिति वन् , आकाल वतते यौः पृथिवी च तयोरेव 
शम्बन्धि घृतसद्शषं जरं शिश्रा छिहन्तीति व्याचष्टे सायणः यास्क एवं मन्यते “सुषुञ्नः 

कषयेरदिमः गौरुच्यते तां धारयते यः सोमः स गन्धमैः, आहवादमयञाव् स 
चन्द्रमा इति कचित् कीत्यैते । (अत्राह मोरमन्वत नाम षटुरपीव्यम् । शत्या 
चन्द्रमसो गृहे” (१-८४-१५) इति पुरस्ताद्वक्ष्यते । तसानेह विस्तर इष्यते । इदं बिह 
्रोष्यम्, यत्र क्रतरसमिर्दप्तिः सिरो रुस्षति तस्मिन् सोम्ये पदे ' विशोः पदे परमे भष्व 
उत्सः" हदयत्र च मनच्रवर्णाऽवधेयः (१-३५४-५) ' विप्राः धृतवत् पयो रिहन्ति" भासमानं 
अमृत रसमाखादयन्ति ॥ 

पञचदश्चीमृचमाह- 

स्योना प्र॑थिवि भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छं नः शमं सप्रथः ॥९१५॥ 

स्योना पृथिवि भव अनृक्षरा निवेशनी यच्छं नः दामे सप्रथः ॥ 
अस्याः पृथिवी देवता । हे प्रथिवि, बं स्योना उखा (खोनं सुखनाम) 

अभन्रक्षरा कण्टकरल्या (ऋक्षरः कण्टकः) निवेदानी निवेशस्थानभूता, असां 

निवेश्चनयोग्या वा भव । शत्रुञ्चन्यसुखवासभूभवेत्युक्तम् । नः असम्यं सप्रथः 
चिस्तारभूतं (प्रथ प्रख्याने, असुन्) श्म शरणं यच्छ देहि ॥ 

ति प्रथमस्य ददितीये षष्ठो वर्गः 

अथ षद्ेणव्यः । परक्तेऽसिन् षोडशीमृचमाद- 

अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । पृथिव्याः सप्त धाम॑भिः ॥१६॥ 

अत॑ः देवाः अवन्तु न॒ः यत॑ः विष्णुः विऽचक्रमे पृथिव्याः सप धाम॑ऽभिः ॥ 
सर्वोत्तम आदिदयो विष्णुः परमेश्वरः प्रस्तुतः । अतः (शवच्छब्दात्तसिल् ) 

एतसात्, वसादिलय्थे प्रायम्, यचदोर्नियसम्बन्धात् यत ॒हइत्युचर्र भवणाच । 
देवाः च्रादयः नः भान् अवन्तु वधयन्त॒ । यतः यसात् विष्णुः 
(व्यापनार्थाव्रििये्) व्यापको देवः पथिटयाः (सम्बन्धे षष्ठी) एृथिवीसम्बन्धिमिः 
सप्त सप्तभिः (बिभक्तिम्यययः) धामभिः खनेः दारा विचक्रमे रिशेषेण पद- 
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विन्यासं तवान् , विक्रान्तवानियथेः । यसात्तेजोनिषेः (सानात् ) विष्णुः पार्थि- 
भानि सप्र धामानि बितलय क्रान्तवान् तदेव स्थानं तदेकमूरानां देवानामपि । व्यापार 

भेदात्पथग्यक्तासे खालुग्राह्यां अभिवृद्धि नः प्रयच्छन्विति प्राथेना* ॥ 

सप्तदश्ची पृचमाद-- 

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नि द॑घे पदम् । सम्हमस्य पांसुरे ॥१५७॥ 

इदम् विष्णुः वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम् सम्ऽऊन्हम् अस्य पांसुरे ॥ 
इदं सवेभिदं बिश्व विष्णुः व्यापकः परमो देवः विचक्रमे वि्रान्तबान् । 

विक्रमणप्रकारमाई । त्रेधा त्रिषिभं एथिव्यां अन्तरिक्षे चुरोके च पदं निद्भे पाद- 

विन्यासं कृतवान् । तेन रि इत्तम्१ अस्य विष्णोः पांसुरे पदधूरिमति प्रदेश 
(मवर्थीयः रः) समूहं समूढं सम्यक् ्दं प्रतिष्ठापितं इदं सवैमिलयथेः (संपूवैकाद् 
वहेः क्तः, संप्रसारणम् ) । त्रेषा- त्रिश्चब्दाद् एधाच् प्रययः ॥ 

अ्टादश्चीम्रचमाद- 

श्रीणिं पदा वि च॑क्रमे विष्णुर्गोपा अद्।भ्यः। अतो धमीणि धारयन् ॥१८॥ 

श्रीणिं पदा षि चक्रमे षिष्णुः गोपाः अद्।भ्यः अत॑ः धमोणि धारयन् ॥ 
गोपाः मोपायिता रक्षकः सवेसख जगतः अदाभ्यः न दम्भयित बश्रयितुं बा 

शक्यः अनमिगम्यप्रमावः विष्णुः ज्रीणि पदा पदानि विचक्रमे विशेषेण क्रान्त- 

+ सप्ततस्वास्मिका विश्वसत्तति प्रागुक्तम् । यथा पएथिव्यादिभूतपश्चकय्यवहारे परथिम्यां इतर भूतान्तमविऽ 
पि भदाभूयस्त्वेन प्राधान्यात् पृथिवीति भ्यवहारः, णवं पृथिम्यां एूथिवीतरतस्वप्रधानानां युवर्शकादिसद्य- 

कोकान्तानां ऊर्ध्वधान्नां वर्तनं बोष्यम् । इदमत्रावधेयम् । विष्णोर्विक्रमणस्य यन्मुकं स्थानं तदेव देवानामपैति 
भस्यारचि स्पष्ट लक्ष्यते । पार्थिवः सक्तभिर्णामभिर्विष्णोः विक्रमः स्पष्टोऽजायत 1 अनेन ऋषेरन्तर्याजिनः 
क्षप्तस्वपि धामसु चित्कक्ष्यासु जयवान् वैष्णवो विक्रमः पदमरभतेययुक्तं भवति । 

भथ षण्णामासां वेष्णवीनां कत्वां विषयसङ्ग्दं भत्रैवाचक्ष्महे । पुराणकथाभिराञ्नं किमपि म्यास्यानं 
भूर्वेषां भमिमतम् । तद्रसम् , भावरणमेवाथेस्य न तु विवश्णमिति नेह तद् विचायते । भासां भाधायां विष्णु- 

विक्रममूरुख्थान देवानामपीस्युक्तम् । दितीयस्यां विष्णोविकम एव विश्रोद्धवफारणमिति वक्ष्यते । व॒तीब- 
च्वतुर्योः विष्णुविक्मादिश्वस्िन् धर्माः धियन्ते गुप्तानि धर्म्याणि व्रतानि स्पष्टानि भवन्तीति, अन्त्ययोः 
ज्ेकोक्ययिक्रमणेऽपि विष्णोः परम पद तख्छब्दवा््यं सूरिरग्गोखर इति च प्रतिपादयिष्यते ॥ 

ॐ32 
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गान् । इतः १ अतः असात् एृथिवीयानात् । र इवैन् १ धर्माणि पमान् ̂ 
विश्वसिन् जगति धारयितव्यानि कमणि धारयन् सन् विचक्रम इति सम्बन्धः । 

इह प्रेरोक्यय आश्रयः पृथिवीखानम्, तदस्ादिक्रम्य त्रैरोक्ये धारयितन्यानू 
श्चाश्चतान् भर्मन् पालयति ॥ 

एकोनर्बिशीमचमाद- 

विष्णोः कमणि परयत यतों रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥१९॥ 

विष्णोः कमणि पद्यत यत॑ः वरतानि पस्परो इन्द्र॑स्य य॒ज्य॑ः सखा ॥ 
सखीन् उपासकान् प्रति सम्बोधनम् । विष्णोः कमणि विक्रमस्ाधितानि 

परयत येः कमेभिः त्रिलोकक्रमणस्पैः (सः विष्णुः) तानि तररोक्यधारणार्थानि 

नियतबिधानानि कर्माणि पस्पशे स्पृष्टवान् स्पष्टीकृतवानिय्थः (स्पश स्पशचने, रिट् ) । 
निलया गूढा धर्मा लोकक्रिया्थाः, विणोर्िक्रमकमणा स्पृष्टाः स्पष्टीकृता इत्यथः । 
सः इन्द्रस्य त्ररोक्यसम्राजः कायेधुरन्धरख युञ्यः योग्यः युक्तः (युजेः क्यप् , 
किवाद्रणामावः) सखा समानख्यानः ॥ 

विश्चीमृचमाह- 

तद्विष्णोः परमं पदं सदां परयन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुरात॑तम् ॥२०॥ 
तत् विष्णोः परमम् पदम् सद। परयन्ति सुरय॑ः दिविऽइव चश; 

आऽत॑तम् ॥ 
सूरयः बिदरंसः विष्णोः तत् तच्छब्दवाच्यं परमं उत्तमं पद् खानं सदां 

कालानवच्छेदेन नियमियथेः, परयन्ति । ष््टान्तमाह । दिवीव आकाशे यथा 

आततं समन्ततः व्याप्तं चक्षुः नेत्रम् । उर्व॑माकराशे सरवेतो व्याप्तं विश्वदशोनसमथं 
चक्षुरिव सितं धरुवं विणो; तत् परमे पदं सदा प्रयः पश्यन्ति । अत्र भूमिकरयां 
इदं (य. १५-९८) प्रसक्ते द्रष्टव्यम् ॥ 

एकर्विश्ीमृचमाद- 
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तद्िप्रांसो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोयत्परमं पदम् ॥२१॥ 

तद् विध्रासः विपन्यवः जागृऽवांसंः सम् इन्धते विष्णो; यत् 

परमम् पदम् ॥ 
विपास; विप्राः विपश्चितः विपन्यव); विशेषेण स्तोतारः सन्तः (स्तुयथः 

पनिः, यु-प्रयय ओंणादिकः) जायवांस; (जाग निद्राक्षये, लिटः कतुः) निर्णिद्राः 

निलयोन्मेषश्चारिनो भूता यत् प्वाक्तं विष्णोः परमं उत्तमं पदं धाम भवति, 

तत् प्रसिद्धं समिन्धते सम्यग्ज्वलयन्ति । नियज्वलितस्य परमपदसख साक्षात्कारिषु 
विप्रेषु अबिष्छिन्नजागरणेषु अनवरत आविष्कारणमेब पुनज्वंलनं मवति, अत एव 
बन्दीपयन्ति “समिन्धते इत्युक्तम् । दंशाः विस्पष्टपरमार्था ऋचः ओपनिषदर्षीणां 
कचिदाघारभूता! 'तदुक्तमषिणाः 'तद्वाऽम्युक्तम् ' इदयादि वाक्यानां बीजायन्ते ॥ 

इति प्रथमस्य द्वितीये सक्षमा वगैः 

पञ्चमेऽनुवाफे षष्ठ तीव्रा" इति चतु्विशत्युचं ष्रक्तम् । मेधातिथिरेव क्षिः । 
देवताः वास्वादयास्तत्र तत्र व्याख्यायां स्पष्टाः स्युः । अत्र एकविश्चतिसङ्कथाका चः 
गायत्रीच्छन्दस्काञ, शिष्टानां छन्दोभेदो व्याख्यायां द्रष्टव्यः ॥ 

तामेतां इक्तख प्रथमामृचमाद- 

तीव्राः सोमास आ गह्याशीषेन्तः सुता इमे । वायो तान् प्रश्थितान् पिब ॥१॥ 

तीराः सोमासः आ गहि आशीः ज॑न्तः सुताः इमे वायो इतिं 
तान् पऽस्थितान् पिव ॥ 

बायुरदैवता । हे वायो जगस्राण, यजमानख शरीरेऽत्र विश्चषतः प्राणभूत 

तीवा; निश्चिताः, अबिरतक्षीध्रक्षरणश्चाणिन इत्यथः (तिज निशाने, रक्, दीष, 
जख बः) इमे सोमासः सोमाः सुताः अमिषुताः । ते आरीवैन्तः दध्याशिरः 

भ्यारूयातम् (,-५-.) । आगहि भागच्छ तान् खीकतुम् । प्रस्थितान् शरणाय 

्रृ्तान् । स्वं यजमानख अन्तरङ्ग-नदिरङ्गात्मकं शरीरं भ्याप्य पूरयितु प्रबवेन्ते 
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सोमाः । तान् पिव । वायुना सोपरसादानेनैव शरीरं धतसम्मद मरं उत्तरदेवताकायं- 
जिरुसिवसय पात्रं मवेत् ॥ 

दितीयामृचमाह- 

उभा देवा दिषिस्प्शेन्वायू इवामहे । अस्य सोम॑स्य पीतये ॥२॥ 

उभा देवा दि विस्स्परशं इन्द्रवायू इति! हवामहे अस्य सोम॑स्य पीतये ॥ 

दिविस्प्श्षा दिविरशशौ (इृदयुभ्यां डिः, सप्तम्या अदुक्) ुलोकवर्विनौ उभा 
उमौ देवा देवौ इन्द्रवायू इन्द्रे मनोभिदेवतं बायु प्राणाधिदेवतं च हवामहे आह- 
यामः । कमथम्? अस्य सोमस्य पीतये स्पष्टम् । यदपि बायुमेभ्वमयानः 

इन्द्रसाहर्यात् चस्यानः स्तूयते । प्रथमं वायुः श्दानीं हन्द्रो वायुश्च सोमपानायाहूतौ । 
अथ मित्रादरुणौ च प्रस्तुतौ भवतः । अस्य सवस्य गूढं तात्पये प्राक् प्रपञ्चितं मधु- 
च्छन्दसः प्रजमानुवाकीयदितीयषक्ते । तथा ततीयाञुबाके मरुलन्तमभिङृत्यापि यदुक्तं 
तदप्यत्रावधेयम् व्याख्यायमानेषु मभ्रेषु ॥ 

तृतीशामृचमाह- 

इन्द्रवायू म॑नोजुवा विप्रा हवन्त ऊतय । सहस्राक्षा धियस्पतीं ॥३॥ 

इन्द्रवायू इति म॒न्ःऽजुर्वा विप्राः हवन्ते ऊतये सहस्र ऽअक्षा 
धियः पती इतिं ॥ 

मनोजुवा मनोजवौ मनोवद्वतिमन्तौ (जबतिगेतिकर्मा) इन्द्रवायू उभौ 

देबौ विप्राः विपथितः ऊतये शद्धे हवन्ते आहयन्ति । क्थभूतौ १ सह- 

खाक्ा सदस अक्षीणि ययोस्तो, बहुदर्थिनः सदस्राक्षखेन्द्रख साहचर्याद् वायोरपि 
सदक्ताक्षतरम् । धियः घारणासिमिकायाः प्रज्ञायाः पती पालको, अत्रापि इन्द्रसाद- 

चयं हेतुः ॥ 

चतुर्थीमृषमाह- 

मित्र व॒यं ह॑वामहे वरुणं सोमपीतये । जज्ञाना पुतद॑श्षसा ॥४॥ 
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मित्रम् वयम् हवामहे वर्णम् सोम॑पीतये जज्ञाना पृतऽद॑क्षसा ॥ 
वयं यजमानाः सोमपीतये सोमपानाथ भिन्नं वरुणम् उमो च हवामहे 

आहयामः । कीटो १ जज्ञाना जायमानो यजमाने जन्म लभमानो । पूतदक्षसा 
पवित्रधीकोश्षलो (शब्ददयं च प्राग्ब्याख्यातम् ) ॥ 

पश्चमीमृचमाह- 

क्रतेन या्ैताड़धावृतस्य ज्योतिंषस्पतीं । ता मित्रावरुणा हूवे ॥५॥ 

ऋतेन यो ऋत.ऽवृधो ऋतस्य ज्योतिषः पती इति ता मित्रा- 

वरणा हुवे ॥ 

यो ऋतेन सलेन [खात्मीयेन] ऋतव्रधो यजमाने सत्यस्य बधषितारौ, 
ऋतस्य सयख ज्योतिषः [बदच्छ्दप्रतिपादितसख उत्तमखय] पती पारक 
भवतः, ता तो मिच्रावरुणा मित्रावरुण हूवे आह्वयामि । मित्रावरुणविचारः 

प्राकृतः ॥ 
इवि प्रयमस्य दिवीयेऽष्टमो वर्गः 

घरक्ते षष्ठीमचमाह- 

वरुणः प्राविता यंबन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । करतां नः सुराधसः ॥६॥ 
वरुणः प्॒ऽअविता भवत् मित्रः विश्वाभिः ऊतिऽभिः करताम् 

नः सुऽराधसः ॥ 
ह वरुणः देवः असाकं पाविता प्रकर्षेण वधेयिता भुवत् मवतु रेदछान्दसः, 

मिन्नः देवश्च विश्वाभिः सर्वाभिः ऊतिभिः अभिब्रद्धिभिः प्रामिता भवतु । 
उमोषनः अस्मान् सुराधसः शोभनं राधो घनं येषां तान् करताम् इरुताम् ॥ 

सप्तमीगचमाद- 

मरुत्वन्तं हवामह इन्द्रमा सोम॑पीतये । सजुगेणेनं॑तृम्पतु ॥७॥ 
मरुतवन्तम् हवामहे इन्द्र॑म् आ सोभ॑ऽपीतये सऽजूः गणेन तुम्पत॒ ॥ 
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अथ तृचख मरुलानिन्द्रो देवता । मरुखन्तं मरुद्रणविशिषटं [मरुतोऽख सन्तीति 
मतुपो वतम् ] इन्द्रं सोमपीतये सोमपानाय आ हवामहे आह्वयामः । स इन्द्रः 
गृणेन मरुदरणेन सह सजूः समानगरीवियुक्तः तृम्पतु दतो मतु [दप दृम्प ठो, 
लोट् ] । सचजूः- जुषी प्रीयर्थे, सम्पदादिलश्वणः किप्, समानख सभावः, बहुवरीिः । 
पूेपदप्रहृतिखरो बाधितः उत्तरपदान्तोदातेन । इन्द्रस समरुद्रणख माधुच्छन्दसे 
क्ते प्रसक्तिः सार्या ॥ 

अष्टमीमृचमाह- 

इन्द्रज्येष्ठा मर॑द्णा देवासः पूषरातयः । विश्वे मम॑ श्चुता हव॑म् ॥८॥ 
इन््रऽज्येष्ठाः मर्त्ऽगणाः देवासः पूषऽरातयः विश्वँ मम॑ शरुत हर्वम् ॥ 

इन्द्रज्येष्ठाः ब्नद्रो ज्येष्टो ख्यो येषां ते मर्द्रणाः गणसूपा मरत्समृदाः 
पृषरातयः पषा पोषको दुः पूषाख्यः रातिः दाता येषां ते [पूष्ो देवख प्रावात् 
यजमान पोषे सति मरुद्रणप्रादु्मावो भवति, तस्मात् स दाता रातिः उक्तः] विश्वे सर्वेऽपि दे देवासः देवाः मम हवं आह्वानं शुत शृणुत [छन्दसः 
संहितायां दीधः, लोट् , मध्यमपृर्पचहुवचनम् , इप् व्ययेन, अन्यच छान्दसम्] ॥ 

नवमीमृचमाह- 

हृत वृत्रं उुदानव् इन्द्रेण सह॑सा युजा । मानां दुःशंसं ईशत ॥९॥ 
हत वृत्र सुऽदानवः इन्द्रेण सह॑सा युजा मा न॒ः दुःऽशंसः ईडत ॥ 

हे सुदानवः शोमनदानाः (दाचुरभादुरियौणादिको बुः) मरुद्रणाः, सहसा 
सदखता बरुवता (अन्तर्णतिम्तयंः) युज्ञा युक्तेन (युनियोगे, क्षिन् ) इन्द्रेण सद 
वृत्रं एतन्नामकमसुरं हत नाश्षयत (हन्तेः रोद्, मण्य मपुर्पषवहुवचनम् ) दुःशसः 
रासः, दृ्टामिप्रायः कोऽपि नः असान् प्रति मा इदात मा भूव् प्रष्ठः । ^ 
पेशर्ये, छन्दसि डो लर्, न माङ्योग इति अडभावः' ॥ 

द्ञ्षमीमूचमाह- 
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विनश्ान्देवान् ह॑वामहे मरुतः सोम॑पीतये । उथा हि पृश्िमातरः ॥१०॥ 

विधान् देवान् हवामहे मरुत॑ः सोम॑ऽषीतये उयाः हि प्रश्चिऽमातरः ॥ 

जथ नभारुतस्वचः । मरुतः मरुदाखूयान् विश्वान् देवान् इमान् गणान् 

सोमपीतये सोमपानाय हवामहे आयामः । ते च मरुतः उग्राः प्रचण्डबलाः 
प्रक्चिमातरः परिः चित्रवर्णा गौः येषांते, प्रश्नः पुत्रा इलयर्थः, हि प्रसिद्धर्थ, 
मरुतः एन्द्रतजोबरुदीपिता धीवरर्िविभवा अपि प्राधान्येन प्राणज्क्तयुद्धया नाडीबल- 
समथेनप्रमावाः, ततो पीके प्राप्ता इति बोध्यम् , प्रागुपन्यस्तम् । तेषां माता चित्रव्णा 
गोः पृञ्चिशब्दवाच्येति चेदयं सङ्कताथः स्पष्टो मवति । प्राणश्चक्याविर्भाविविलास- 
धेत्रभूता अन्तर्हितधीवृ्तिररिम प्रश्रः अदितिवदखण्डाकारान्तरिक्षयाना विबिधाविष्कार- 
करासम्पन्ना सच्वमयी शक्तिर्माता मरुतां चित्रवर्णा गोः पृभ्िरुच्यते ॥ 

इति प्रथमस्य द्वितीये नवमो वभः 

एकादश्ीमुचमाद- 

जयतामिव तन्यतुमेरुतामेति धृष्णुया । यच्छुभं याथना नरः ॥११॥ 
जयताम्ऽइव तन्यतुः मरुताम् एति धृष्णुया यत् शुभ॑म् याथन॑ नरः ॥ 

हे नरः नेतारो मरुतः, यत् यदा शुभं शोभने दीप्तं बा पदं प्रति 
याथन युयं प्रामुथ [नादेशः, यतेः लट् , मध्यमपुरुषबहुवचनसख सरूपम् ] तदा 

मरतां शृष्माकं तन्यतुः विसारी शब्दः, तु विस्तारे, यतुच् प्रययः, जयतामिव 

जयिनां शूराणामिव धृष्णुया धृष्टः सन् एति गच्छति । धृष्णुया नि प्रषा प्रागरभ्ये, 
्रुप्रययः, प्रथमेकवचनान्तः, याच् अदेशः । शुभं प्रति मरुतां यात्रा वीरजयधोषवती ॥ 

दादशीम॒चमाह- 

हस्काराद्विदयुतस्पयंतो। जाता अवन्तु नः । मरुतो भत्यन्तु नः ॥१२॥ 
हस्कारात् विऽदयुतः परि अतत; जाताः अत्रन्त॒ नः मरुत॑ः मृदयन्तु न॒ः ॥ 
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हस्कारात् दसनकाराव् दी्निषवं इत्यथः, हसनमत्र प्रकाश्चो दीपतिर्बां भवति 
(शसतेः सम्पदादिलक्षणः किप् , तस्मात् करोतेः कमण्यण् ) विद्युतः बिरेषेण घोत- 
भानाद् अतः एतस्माब् मध्यमस्यानात् अन्विषत् पारे स्तः जाताः परादर्भूताः 
भरुतः देवाः नः असान् अवन्तु वधेयन्तु, ते नः स्मान् श्रुठ्यन्तु मृडयन्तु 
शखयन्तु ॥ । 

योद शीमृचमाह- 

आ पुंषचित्रव॑हिषमाघ्रंणे धरुण दिवः । आजा नष्टं यथा पशुम् ॥१३॥ 

आ पृषन् चित्रऽब॑हिंषम् आरध्रंणे धरुणम् दिवः आ अज 
नष्टम् यथा पशुम् ॥ 

अथ पोणस्तृचः । पषाख्यो देव आदिलयानामेकः । सम्पूषभिति धौरख 
कण्वस्य पाणे बक्ते असख व्यापारो विस्पष्टं वक्ष्यत शति नात्र विस्तरः । हे पृषन् , 
आघृणे सवतो दीप्तिम् , (श्रणिः किरणः प्रसिद्धः, दीप्यथलाद् दीिर्वा) चित्रर्हिषं 
चित्रं बहुशोभोपरक्षणनानाबणं बरहि; आसनं यख तं, दिव; धुलोकख अत एव 
तद्वासिनां देवानां धरुणं धारयितारं सोम, अमृतरसः, सोमः देवानां आदाराद् 
धारकः, आ आ अज आग्जुहि आगमय वा, अन्तर्णीतिण्यथेः । उपसर्गाभ्यासात् 
भारुयातस्याम्यासः, अज इति गलं धातु; । तत्र दृष्टान्तमाह । यथा नष पशुं 

अथा अदशनं गतं जजादि्कं पश्यं अन्वीय रन्ध्वा आदरति पश्चुपालः तथा गूं सोप 
अन्वीक्ष्य आहर पूषन्निति भाबः । अनेन सोमाहरणसामथ्यं पूष्णः प्रोक्तम् । उत्तरत्र च 
सोम रहसि निहितं अधिगम्य साधयतीति वक्ष्यति ॥ 

चतुदेदीमृचमाद- 
धुषा राजानमा्धुणिरप॑गरढ्हं य॒दह।हितम् । अविंन्दचित्र््हिंषम् ॥१४॥ 

पुषा राजानम् आणि, अ्षऽगून्हम् यहां हितम् अविन्दत् 
चित्र ऽव॑हिषम् ॥ 



भ. १२, भ. २, व. १९] ~ २४५ - [म. १, भनु. ५, सू. २ 

आधुणि ‡ दीक्षिमान् , व्याख्यातम् । पुषा देबः अपगरून्ह अयन्तगूटं, (गुहू 

संवरणे, कमेणि क्तः) गुहा गुहायां रहसि दुष्प्रवेे स्थाने हितं निदितं आवरकैरसुरेः 
राजान सोभ अविन्दत् ठन्धबान् । कीरशचम् १ चि त्रवर्हिषम् व्याख्यातम् ॥ 

पश्चदहीमचमाद~ 

उतो स मह्यमिन्दुभिः षञ्ुक्तो अनुसेषिधत् । गोभियवं न च॑छषत् ॥१५॥ 

डतो इतिं सः म्यम् इन्दंऽभिः षट् युक्तान् अनुऽसेसिथत् गोभिः 
यवम् न चकृषत् ॥ 

उतो अपि च (उत उ इति उत-शब्दस्य उजा सरैकदेशः), सः पषा मह्यम् 
यजमानाय इन्दुभिः (उन्दी छदने, गतम् ) सोमेः युक्तान् समवेतान् षट् षट्- 

पङ्कयाकान् पृथिव्यादिषु सपसु धामसु प्रथिवीं बजेथिवा इतरेषां ऊभरमवलितानां 
धण्णां विभवान् शह पृथिव्यां मयि यजमाने अनुसेषिधत् अनुक्रमेण साधयन् [भनु- 

पूवेकः गयथेः षिध धातुः, यडः लुक्, नेदमाख्यातम् शव्-प्रययः, नुमागमप्रतिषेधः] 
तेत इति शेषः । तत्र दृष्टान्तः । न उपमाथः, यथा कषकः गोभिः बलीवर्दः 
यवं यवददि्य (यशब्दः धान्यखोपरक्षणम् ) चङ्केषत् कृषति पुनः पुनः, कृषं 
करोति, तदत् । चशेषत्- ऊष बिलेखने, यङ टुकि, केद्, रुड्थः । अयं पूष्णो 
विभवः, येन स तामसेदवारिभिरपहट रहसि निदितं देवानामभ्नभूतममृतं सोममा 
यजमानं पुष्णन् ऊष्वलोकबिभवान् सोमरसमभरितान् पदे पदे पुनः पुनः सम्पाद्य तं 
स्वेथा सोमसम्पन्नं विधते ॥ 

इति प्रथमस्य द्वितीये ददामो वगैः 

अथासन् क्ते षोडञ्चीमृचमाह- 

अम्बयो यन्त्यध्व॑भिजोमयों अध्वरीय॒ताम् । पृञ्चतीमेधुना पय॑ः ॥१६॥ 
अम्बयः य॒न्ति अष्वऽभिः जामयः अध्वारिऽयताम् पृञचतीः मधुना पय॑ः ॥ 

इतः प्रमृति आपो देवताः आ क्तसमाप्ेः, तरयोविश्यां पयखानप्र इत्वधैच 
अन्त्यां च क्रं पजेयिन्ञा । अध्वरीयताम् अध्वरं यज्खं आत्मन शच्छतां असां 
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अम्बयः मातरः मावृ्यानीया आपः ( अम्विन्नन्दोऽम्बापर्यायः) अध्विः नियतेः 

मार्गः यन्ति गच्छन्ति) तथा जामयः मगिनीखथानीयाथ आपः यन्तीति सम्बन्धः | 

किं इबन्त्यः? मधुना मधुरेण आनन्द्मयेन रतेन पयः गव्यं दुग्धं तह्टक्षितं ज्ञानरदिम- 

समूहं प्र्चतीः सम्पचेयन्यः ( विभक्तिव्यल्यः, पृची सम्पर्े, शतरि डीप् ) 

यजमानं प्रति नियतैगे जनमारगरपषन्दसङ्कतिता जननीखानीया आनन्दमय्यः सगभ्यं- 
स्थानीयाः शक्तिवादिन्यश्च सम्मदरसेन चतः पूरयन्त्यः आगच्छन्तीति भावः ॥ 

सक्तदश्ञीमृचमाह- 

अमूया उप सूयं याभिवा सूयः सह । ता नों हिन्वन्तध्वरम् ॥१७॥ 

अमूः याः उप॑ सूर्यं याभिः वा सूर्यैः सह ताः नः हिन्वन्तु अध्वरम् ॥ 
याः अमूः अपः सूये सवेप्ररफरे सवितरि उ्योतिमेये उप समीपेन अव- 

सिताः । याभिः वा याभिरद्धि् (वचर वा) सह सितः सूरयः वतेते । ताः 

आपः नः असाक अध्वरं यत्ञं हिन्वन्तु १ धेयन्तु (हि गतौ ब्रद्धौ च) । हिन्वन्तु 

प्रीणयन्तिति सायणः । “व्ववेतीरपः' इलयत्र प्रागुक्तमवभेयम् ॥ 

अष्टादङ्ञीमचमाह- 

अपो देवीरूपं ह्ये यत्र गावः पिब॑न्ति नः । सिन्धुभ्यः कस हिः ॥१८॥ 

अपः देवीः उप ह्ये यत्रं गवे; पिवन्ति नः सिन्धुऽभ्यः कतवेम् हविः ॥ 

अपः जसामिः प्रतिपादितलक्षणाः शक्तीः सत्वमयीः दवीः दक्रताः उपहयये 

आह्वयामि । यच याखप्ु नः गावः असदीषाः ज्ञानरदमयः पिबर्ति रसमाददते, 

तेन सत्वसम्पन्ना वधन्ते च [ता उपहये" इति सम्बन्धः] । सिन्धुभ्यः खन्दन- 
शीराम्यः ताभ्यः सस्वभ्ुपादाय हूवि; हवनं अषेणद्रव्यं क्वं कतेव्यं असाभिरिति 

दोषः । कलेम्- करोतेः वन् कृदयार्भ ॥ 

एकोन विश्चीम् चमाद- 

अप्ख.न्तरखरतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तये । देवा भव॑त वाजिनः ॥१९॥ 
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अपुऽसु अन्तः अम्रत॑म् अप्ऽसु भेषजम् अपाम् उत प्रश॑स्तये 
देवां; भवंत वाजिनं: ॥ 

प्रथमपदय द्वादशाक्षरेण आदयधेत् धरउणिगिति छन्दोविदः । इनचोऽख्ाः 
धरउणिक् छन्दः । अप्सु पएरवोक्तखरूपमु अन्तः सारा श्चभूते मध्ये भागे अमतं 

मरणरहितं नित्यं सं वतेते । अप्सु तथा भेषजं स्रेरोगनिवारणोपायमूतं सक्तं 
द्रव्यं वतेते । उत अपि च अपां तथाभूतानां दिव्यविमवानां प्रशस्तये प्रशंसाये 

हे देवाः यूयं वाजिनः बाजवन्तः समृद्धिमन्तः भवत । भग्रतगर्माणां सर्वारति- 

ज्लमनीनां अपां सेवनाय देषः समरदधेः पूर्णैः सर्वैर्माव्यं, आगन्तव्यम् । तथा प्रसा 

भाजनं आपः, यथा समृदधर्दवेः सेवितास्ताः तेषां सन्तृप्तिं जनयेयुः । सेवमानेषु देवेषू 
पूणेतायां रोषशचेत्, अषां भदिमा ठृत्छरशो न विदितः खादिलयाश्नयः । ससाद् 
¢ वाजिनो मवत अपां प्रश्षस्तये" इत्युक्तम् । अत्र सङ्केतभूता एवापो ग्राक्चाः । मौतिकख 
जलस्यापि एतादृशा गुणा बतैन्ते, त एवालङ्कारिकमाषया वेदे गीता इति मेषञ्य- 
बेदिनामेके प्राहुः । तथैवास्तु मावा । बयमत्र तटस्थाः । प्रधानायस्तु असामि 
उक्तप्रकारक शति बोध्यम् ॥ 

विश्चीमृमाद- 

अप्सु मे सोमो अव्रवीदन्तविंश्वानि मेषजा । 
अभ्रि च॑ विश्वह्षम्भुवमाप॑श्च विश्वभेषजीः ॥२०॥ 

अप्ऽसु मे सोम॑ः अत्रवीत् अन्तः विश्वानि भेष॒जा अभ्रिम् च 
विश्व्धाम्भुवम् आप॑ः च वि्चऽमेंषजीः ॥ 

अनुषटुपछन्दस्का । षिरन्तर्याजी बवीति- अप्सु उक्तर्षणासु अन्तः मध्ये 

विश्वानि सर्वाणि मेषजा मेषजानि सर्वारिष्टनिवारणानीखययथेः, सन्तीति ने मद 
सोमः रसमयो देवः अव्रवीत् उपदिष्टवान् । तथा अश्रि च देवं च विशशवम्भुवं 
विश्वेषां भूतानां सुखस्य मापयितारं, अन्रवीदिति सम्बन्धः (बिभेयबिशेषणम् ) । 
आपश्च उक्ताः शक्तयः विश्वभेषजीः सपरेखापि खयं मेषजभूताः । चिश्वश्नम्हवम्- 
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मवतेरन्तर्मावितण्य्थः, ततः किप् । विश्वमेषजीः- विश्वानि मेषजानि ओषधानि 
यासुताः) केवरादिस्यो नवभ्यः नित्यं डीप् । द्वितीयामिभक्तिव्यत्ययः । (आप 
विश्वमेषन्यः' इति एृथग्बक्यम् ॥ 

इवि प्रथमस्य द्वितीये एकादक्ो वभैः 

एकविश्ीमृचमाह- 

आपः प्रणीत भेषजं वरूथं त॒न्वे ३ मर्म । अयोक्च॒ सूर्य दृशो ॥२१॥ 
आप॑ः पृणीत भेषजम् वरूथम् तन्वं मम॑ अ्योक् च सूर्यम् दृशो ॥ 

हे आपः देव्यः, मम तन्वे शरीराथं वरूथं परिधिभूते परितः कवचवव् 

ृत्ा रक्षकमियथः भेषजं सपारिश्निनारर पणीत पूरयत । अपि च ञयोकू 
चिरं सूरं परं ज्योतिः दशे च दष्टं च मेषं एणीतेति सम्बन्षः । नेह लौकिकं 
भेषजे शरीररक्षाथेमपि विवक्षितम् । मेषज्ये ओष्रधसेवायाः प्राधान्यात्, उपचारमात्रं 
प्राथना । अथच चिरं ष्रूयेदशनाय बरुप्रदं मेषं, न लौकिकं भवति । दिव्यतम्वं 
आप्यं मेषजमन्तर्याजिनो रम्यमत्रोक्तमिति स्पष्टम् ॥ 

दार्विशीमचमाद- 

इदमापः प्र व॑हत॒ यक्कि च दुरितं मयिं । 

यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शोप उतान्र॑तम् ॥२२॥ 

इदम् आपः प्र वहत यत् किम् च दुःऽइतम् मयं यत् वा अहम् 
अभिऽदुदरोहं यत् वा शेपे उत अनरंतम् ॥ 

अनुष्टुप् छन्दः । हे आपः देव्यः, मयि यत् किं च दुरितं यत् किमपि 
पापे (ममाविदितमेव सितं, मया कृतं चा अज्ञानात्) वतेते । वा अथवा यत् अहं 
अभिदुद्रोह सवतो दोहं कृतान् जिषांसितवान् वा अहमिति यत् । यत् वा हेपे 
अथवा शप्तुनान् अक्ुश्टवन् वेति यत्, उत अन्त अथवा अप्तत्यमुक्ततवान्वा इति 

यत्, इदं तदिदं सव प्रवहत प्रकरेण नयत, ध्षालयत युप्माकं प्रवदेण स्ैविधं 
दुरितमसदीयमिति यजमानस्य प्राथना ॥ 
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व्रयोर्विश्ठीमृबमाद- 

अपो अव्यान्व॑चारषं रसेन सम॑गस्महि । 

प्यखानच्न आ ग॑हि तं मा सं सूज वचसा ॥२३॥ 
आप॑ः अय अनुं अचाखषिम् रसन सम् अगस्महि प्यखान् 

अभ्रे आ गहि तम् मा सम् सृज् वचसा ॥ 

अनुष्टप् छन्दः । आपृ एव देबता अधेचैसखय पूेख, उत्तरख लप्निः । आपः 
अप! (द्वितीयाविमक्तिव्यययः) अद्य इदानीं अन्त्रचारिषं अनु्य अविच्छेदेन 

वा प्राप्तवानसि (चरतिर्गलयर्थः) "यदपां माहात्म्यं तत् प्रकाितमियथेः' इति स्कन्द्- 
खामी । यां यां देवतां निराह तयां बयां ताद्धाष्यमनुमवतीति सरणत् ताद्भाव्य- 
प्रतिप; इत्युदाहववान् व्यारूयाता । सभ्वेतत् । एवं प्रतिपत्तेः क फटम् † आह । 

रसेन आप्येन सारेण समगस्महि सममंसदि सङ्गताः स; (सम्पूवको गमिः, 

आत्मनेपदं, ठङ, च्लेदधेगभाबादिः अनुनासिकलोपश्छान्दसः) । अथ हे अभ्रे पयखान् 

गोसमृद्धः प्रक्षररिमभूपिष्ठः बं आगहि आगच्छ, मगल च तं मा तादशं मां वचेसा 

तेजसा संखज सयोजय । भआप्यसतारतादार्म्याजुमविनो मम तत्कतेकतेजस्संसजेन- 

सम्पक्तयेऽधिकारो मवति, भगवन्नमे ! 

चतुर्विश्चीमृचमाह-- 

सं माग्ने वचा खज सं परजया समायुषा 

विद्यु अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह ऋषिभिः ॥२४॥ 
सम् मा अने वचैसा सूज सम् प्रऽजयां सम् आयुषा विद्युः मे 

अस्य देवाः इन्द्रः विद्यात् सह षिभिः ॥ 
हे अग्ने मा मां वर्च॑सा तेजसा सस्टूज संयोजय, प्रजया सन्ता संसृज, 

आयुषा जीवितेन ससज । षचेः दिभ्यं तेजः, प्रज! अन्तर्यागवि्यासन्ततिः, जायु 

देवाथेजीषिते चेति प्रामम् । अस्य मे मम यजमानख दक्वा देप्ितां अलुगरा्षा 
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श्राथितां सम्पदं बा देवाः सामान्येन सर्वे विद्यु; जानीयुः । असदपेकषितख ज्ञावारो 
भवन्तु देवा ¦ ज्ञातारः अनुग्रदीतार एव भवन्तीदयाश्चयः । देवा इति सामान्येनोक्षा 
{इन्द्रो विद्यात् सह ऋषिभिः? सहत्युक्तम् । हृदं च वेरिश्प्रतिपादनाेम् । 
क्रषयस्तु मानुष्ययोद्धार(येन्द्रख सहकारिणो मनुष्या एव देवभावं प्राप्ताः मानुष्याभि- 
भानिनो देवर्षयो वा । ब्राह्मणा आगताः, वसिष्ठोऽप्यागत इतिवत् ॥ 

दति प्रथमस्य द्ितीये द्वादशो वगैः 

इति प्रथमे मण्डले पश्चमोऽनुवाकः 

अय ष्ठेऽनुचके सप्त क्तानि शुनःशेप आजीगर्तेः । तत्राद्यं क्सखेयादिकं 
पवदयम । भाययोदेयोः त्रिष्टुप्छन्दः । अमि नेयादेः सवितुस्तृचख गायत्री । 
चिष्टानां त्रिष्टमेव । आयाया अनिरुक्तात् प्रजापविरेव देबतेयाहुः । द्वितीया आग्नेयी, 
ततस्तृचः सारित्रः । शिष्टा बारुण्यः ॥ 

अथासन् बक्ते प्रथमामूचमाद- 

कस्य॑ नुनं कंतमस्यामृतांनां मनामहे चारु देवस्य नाम॑ । 
को नों मह्या अदितये पुन॑दात् पितरं च दृशेयं मातरं च ॥१॥ 

कस्य॑ नूनं कत॒मस्य॑ असतांनाम् मनामहे चारं देवस्य॑ नाम॑ कः 

नः महये अदितये पुन॑ः दात् पितरम् च देयम् मातरम् च॒ ॥ 
अभ्रतानाम् देवानां मध्ये कतमस्य किंथिषख (रशब्दात् बहूनां जाति- 

परिप्रश्ने उतमच्) कस्य देवस्य चार् शोमन नाम नमनसाधनं अभमिघानं मषा- 

त्मकं सतोत्रं वा मनामहे उचारयामः (मन्यतिरचतिकर्मा, मनने, ज्ञाने, ध्याने वा । 
अत्र शप् छान्दसः । सामर्यादुचचारणषठक्तम् ) नूनम् विचिकित्सायाम् । कः को देवः 

नः असान् मद्ये महै अदितये अखण्डात्मने विशवप्रद्लये देवानामपि मत्रे पुनः 
पुनरपि दात् ददात् (छन्दसि लिड ङ्, अडमावः) येन पितरं च मातरं च 
दोयं पश्येयम् । धौः पिता, एथिबी माता ॥ 
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क्षिः शुनःशेपः पाश्नबद्धमात्मानमवनबुद्धय विमोषनाय कं देवमाहयामि नात्रा, 
यो मामदितये पुनर्दात प्रभवेत्, येन दानेन माता-पितरौ च पश्येयम् इति ब्रवीति । 
अखण्डात्मध्ुबो विश्वप्रहतेर्जातोऽदहं तसात् तस्ये पूनदमनं न्याय्यं इति गम्यते पृनरिवि 
भवणात् । शुद्ध सत्चेतःप्रधाना चितिः पितृखानीया यौः, जडजगदूऽ्पाएतजागरित- 
खाना चितिः मा्स्यानीया पृथिबी । अनयोरुभयोः सददशेनं सहजपम्बन्धितं ज्ञानं वा 
सिद्धयेत् अखण्डखशूपाया अदितेर्विश्वमातुः पुनर्लाभात् ॥ 

दितीयामूचमाद- 

अभ्रेवेयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चार देवस्य नाम॑ । 

स नों मह्या अदितये पुन॑दात् पितरं च दशेयं मातरं च ॥२॥ 

अग्नेः वयम् प्रथमस्य अम्रतानाम्र मनामहे चारं देवस्य नाम॑ 
सः नः मद्ये अदितये पुन॑ः दात् पितरम् च दशोय॑म् मातरम् च ॥ 

अमृतानां प्रथमस्य अग्नेरिस्यादि योजनीयम् । अन्यत् प्रात् । अभिरेव प्रथमोऽ 
स्मासु जायते । ततोऽन्यषां देवानां प्रादुर्मावः । गुरूपदेश्चादादेश्ाद्वा प्रजापतेर्वाऽनु- 
ग्रहात् अभ्निरुपगम्य इति ज्ञानं रन्धवानृषिः सखेप्सितसिद्धये ॥ 

ततीयाम्चमाह- 

अभि तवां देव सवितरीशानं वायीणाम् । सद्।वन् भागमीमहे ॥३॥ 

अभि तवा देव सवितः ईशानम् वायौणाम् सद्। अवन् भागम् ईमहे ॥ 
अथामरः प्रसादात् सवितारं स्तोतव्यं तचेनोपतिष्ठते । हे सद्ा अवन् सवेदा 

रक्षितः (अवतेः शत्) सवितः देव, वार्याणां बरणीयानां वराणां इदान श्र 
त्वावाँ प्रति भाग अश्च अस्मदुचित असदोग्यनबा दिव्यमंशमित्यथः, अभि इमहे 

सबेतः याचामहे ॥ 

देवभक्तं दधानाः" “व्यशेम देवहितं यदायुः, श्ये्वजातीयका दिव्यमागप्राथेना 
चिरन्तनी वैदिकीति पोभ्यम् । सच मागः न केवलं आयुरारोग्येश्व्यादिरूपः ॥ 
यद्प्यायुरादीनि दातु प्रमवत्येव, तथाऽपि स दिव्यो मागो बस्तुतः देबहस्तगतः भभ्रति । 
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तसिन् अनधिकारिभिरपकर्वां प्रप्सिते, स निन्दाया; निरोधस्य बा आस्पदं भवति, 
अन्यथा स स्तुलयः काम्यः, न कृतोऽपि तं द्वेषः स्रष्टुं प्रभवति इल्युत्तरयचां विक्षद 
भवति ॥ 

चतुर्थामृचमाह- 

यश्चिद्धि त॑ इत्था भग॑ः शङहामानः पुरा निदः । अदेषो हस्त॑योदेधे ॥४॥ 
यः चित् हि ते इत्था भगः शहामानः पुरा निदः अद्वेष हस्तयोः दधे ॥ 

चित् हि शब्दौ पादपूरणौ । हे सवितः, यः भगः मजनीयः भागः, 

अद्धेष; अविद्यमानो देषो यसिन् सः, तथाभूतः निदः निन्दायाः पुरा पूं (उत 
वन्त॒ नो निद इलयत्र व्याख्यातम् ) इत्था विस्तवादवजिते (सल्यनामेतत् ) शशमानः 
शस्यमानः, स्तूयमानः (कमणि क्वेप्रययः) ते त॒ हस्तयो; करयोः दपे 

निदितः, तं “भागमीमहे इति पूषेयर्चां सम्बन्धः, यच्छब्दशरुतेस्तच्छब्दाध्याहारः । 
भ्रागेव भागो वर्णित; । अयं भावः- अयुक्तेरपरिपकैरथ्यमानो ङमभ्यमानो वा स 

व्यो भागः अष्रयुभिः अन्यश्चुमहेषिमिः मादुपैरमालुरषैवां दृषयितुं शक्यः, तथा- 
विधाया निन्दायाः प्राक निदः पुरा तादशं निन्दाश्ुवमतीलय वतेमानः अत एव 
द्वेषावीतः विसंबादवजं स्तुयमानः सवितुरैस्तयोनिहितः । तं भागं प्राथयामहे इति ॥ 

पञ्चमीमृचमाद- 

भग॑भक्तस्य ते वयमुदशेम तवावसा । मुधोन॑ राय आरे ॥५॥ 
भग॑भक्तस्य ते वयम् उत् अरोम तव॑ अव॑सा मुरषान॑म् रायः आऽरभे ॥ 

हे सवितः ते बदीयाः वयं ऋषयः, मादृशा वेति शुनःशेपयर्ेरुक्तिः । तव 

लत्कटेकेन अवसा असदीयसंवधनेन उदशोम उध्वं प्रा्ुयाम [अयू व्याप्तौ, 
भ्यलयेन शप् ] तया संबधिताः सन्तः ऊध्वं गच्छेम । किमयम्? भगभक्तस्य 

अगेन देवेन मगार्मनाऽरसितेन लया सथित्रा मक्तख सेवितसख रायः धनस्य [इदं 

सावित्रं षनं दिव्यं भवधेयम् ] मूधांनं उक्तम पदं उत्कषेमिल्यथः, आरभे आरग्धु 

उपभोक्तुम् [ तमे केनप्रययः] ॥ 
इवि प्रथमस्म द्वितीये त्रयोदशो बर; 
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अथासन् घनत षष्ठीमुचमाद- 

नहि ते क्षत्रं न सहो न मन्युं वयश्चनामी पतयन्त आपुः । 

नेमा आपं अनिमिषं चर॑न्तीने ये वात॑स्य प्रमिनन्त्यभ्वम् ॥६॥ 

नहि ते क्षत्रम् न सहः न मन्युम् वयः चन अमी इति पतयन्तः आपुः 

न इमाः आप॑ः अनिऽमिषम् चरन्तीः न ये वात॑स्य प्रऽमिनन्तिं अभ्व॑म् ॥ 
इतः परं वारुण्यः आ ब्क्तसमाप्तः । सवितुः सवैप्रेरकख प्रसादाद् वरुणं स्तौति । 

अनभिगम्यं वरुणसख बलातमकं मद्व बणेयति । हे देव वरुण! अमी इतो जगति 

इह्य मानाः पतयन्तः आकाश्चे उत्पतन्तः (चुरादिरदन्तः, श्त) वयश्चन पक्षि- 

णोऽपि ते तव क्षत्रं पराक्रमं नहि आपुः नेबोपगनच्छन्ति । तथा सहः सहन- 
बलं न आपुः, मन्युं कोध्ेगे वा न आपुः । अनिमिषं सन्ततं चरन्तीः गच्छन्यः 

प्रबहन्यः इमाः आपः नचः न आपुरिति सम्बन्धः । ये ये च वातस्य सदागते- 

वायोः बेगविशेषाः प्रचण्डा भवन्ति, तेऽपि तव अभ्वं बलप्रचुरं महव (अभ्वं मह- 

स्राम) न परमिनस्ति न प्रब्राधन्ते (मीञ् हिसायाम्, न्नाविकरणी धातुः) । वेगेन 

बलेन वा ये प्रथिता रोक तानतिश्ेते तव प्रबलो महिमा ॥ 

सप्रमीमृचम।ह- 

अवृभरे राजा वर्णो वन॑स्योध्वं स्तूपं ददते पूतदक्षः । 
नीचीनाः स्थुरुपरि वु एषामस्मे अन्तर्निहिताः केतव; स्युः ॥५७॥ 

अवुप्रे राजां वरुणः वन॑स्य ऊष्वेम् स्तुधम् ददते पूतथ्द॑क्षः नीचीनाः स्थुः 

उपार वुभ्रः एषाम् अस्मे इति अन्तः निर्हिताः केतवः स्युरिति स्युः ॥ 

अबुप्रे अविद्यमानः बुघ्न; मूलं यख ॒तसिन् निराम्बने आकाशे राजा 

शजमानः प्रयः पूतदक्षः पतित्रधीकौश्चलब्रलः वरुणः देवः वनस्य वननीयसख 
सम्मजनीयसख जीबनरेजपः स्तुपं सङ्घातं ऊर्ध्वं उपरिदेशे द्द्ते भारयते । तथा 
रष्वे सिितश्य बनस्तुपखां खवः नीचीनाः अषोदलाः स्थुः तिष्ठन्ति । पषा 
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अंशूनां बुध्रः मूलं, आश्रयः उपरि वतेते । तसखादेते केतव; प्र्ञानरश्मयः 

ऊष्वैमलाः अधोयुखाः अस्मानभिप्रसरन्तः अस्मे असाषु अन्त; अन्तरे निदिता 

प्रतिष्ठापिताः स्यु; मवन्तीतयथेः, भूयासुरिलयाश्ास्ते वा मन्रटक् । ददते- जुहो- 

त्यादिः- छन्दसि भौवादिकः । नीचीनाः- निपूर्वादशचतेः किन् , ईनदेक्ञः । स्थुः- 
ङ अडागमामावः छन्दसि, लडर्थे । अम्मे- सप्तम्याः शे आदेश्चः । वनज्ञब्दः 
धाबर्थानुसरेण रूद्ा च, वननीये सुखे, व्ृक्षजरतेजःप्रभृतिषु वतेमानः प्रकरणानुसारेण 
व्याख्येयः । स्तूपः सङ्घात इति असदिग्धम् । सामर्थ्यात् तजसः सङ्घातो ग्राह्यः । 
स चोष्वेमूलः सव षता खयमूभ्वं सितेन वरुणेन क्रनज्योतिरात्मना आदिलेन धायते । 
एवंलक्षणो “वनस्तुपः' चिन्मयो मवति, यसात् प्रज्ञामयाः "केतवः" प्रसरन्ति । तानि 
जीवनार्थानि तजांसि, अत एव अधोश्रुखानि प्रथिवीं पार्थिवानसांथानुरक्ष्षायान्ति । 
अतश्च अन्तरस्मासु धीयन्ते ॥ 

अषटमीमृचमाद- 

उरुं हि राजा वरुणश्चकार सूयय पन्थामन्वेतवा उ | 
अपदे पादा प्रतिधातवेऽकसताप॑वक्ता हदयाविधश्ित् ॥८॥ 

रुम् हि राजां वरणः चकारं सूयोय पन्थाम् अनुंऽएतवे ऊम् इतिं 

अपदे! पाद् प्रतिऽधातवे अकः उत अपऽवक्ता हृदयऽवि्धः चित् ॥ 

यद्यप्येक एव क्रतज्योतिरात्मा सौरः पुरूषो भगवानादिलय हति प्रसिद्धः, तथाऽपि 
तस्य गुणविशेषारिष्कारकविमवबहुलः प्येमित्रवरुणमगादिमूरतिमेद्ः कायेमेदायन्तो 
ग्राह्यः । एषं वरुणः षूयायाध्वानं करोतीलयादावुषपत्तिरक्ष्या । हि प्रसिद्धौ । राजञा 

प्रभुः वरुणः सवं बला सितो देवः सूयय सवप्ररकाय समित्रे अन्वेतवै उ अदु- 
क्रमेण गन्तुमेव उरु वितत पन्थां पन्थानम् (छान्दसम्) चकार करोति (र्यो 

रिद् ) । अपदे पदररिति, दुष्परवेश्े याने इयथः पादा पदौ प्रतिधातवे निधातुं 

अकः करोति मागेमिति शेषः । (अन्यत, प्रतिधातवे, इटयत्र तुप्रनर्थे तवै-तवेन् 
प्रययो । अक्ः- छन्दसि र्थे लङः, अन्यत्सवं छान्दसम्) उत अपि च हृदय- 
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विधश्चित् हृदयं विध्यतीति हृदयबित् तखापि अपवक्ता अपवदिता स वरुणः । 

इदयुक्तं मवति । मनुष्य स्यान्तरात्मनिवासयानं हृदयम्, तदपि येन पाप्मना तेजः- 

श्रतिबन्धकेन तमेःबठेन शन्रुणा विद्धं भवति, तखापि चिन्मयघ्रयररिमप्रसारनिरोधकख 
तेजःरात्रोर्निराकरणे करोति परमपावनः पूतदक्षबादि विशिष्टो बरुणः । न केवरं बिश्व- 
्रेरकख ्वयेसख तामे मानुषदेशचे प्रवेशाय यथाक्रमं गतिं साधयति बृहतो मा्मख् 
करणेनेति सदह्वेपः ॥ 

नवमीमचमाद- 

तं ते राजन् भिषजः सहस्रमुर्वी ग॑भीरा सुमतिष्टे अस्तु । 

बाधस दुरे निक्रतिं पराचैः कृतं चिदेनः भ्र मुमुग्ध्यस्मत् ॥९॥ 

शतम् ते राजन् भिषज॑ः सहम् उर्वी गभीरा सुऽमतिः ते अस्तु 
बाधं दुरे निःऽकऋतिम् पराचः कृतम् चित् एनः प्र मुमुग्धि अस्मत् ॥ 

हे राजन् खामिन् वरुण मगवन्, ते तब भिषजः बचा; (तैः आर्ताना- 

मार्विनिवारणोपाया वसुणदेववक्षंवदा रक्षिताः) शातं बहनो भवन्ति, सहस्रं सन्त, 

अलन्ते बह्व इयथः । तसमादखद्विषये ते तव सुमतिः शोमना भनुप्रहबुदधिः 

उर्वी विसतीणां गभीरा गम्भीरा च अस्तु मवतु । निक्रति पापदेबगं गत्यु- 

देवतां बा पराचैः परागमनेः पराश्चुखां दृनेयथेः, र बाध द्री अपनय । 
क्रतं अखाभिः कतं पनःचित् पापमपि अस्मत् असः प्रमुुग्धि प्रकर्षेण दक्त 

ढर् । पमुग्धि- शष्छ मोक्षणे, बहुं छन्दसीति दुः, दर्भिः, छान्दसमन्यद्च । 
निश्रैतिः समष्टिगता जगद्भयापारवर्तिनी मृत्युदेवता सबेपापमूलभूता, एनस्तु बुद्धिपूवेकं 
अविदितं वा ढृतं सलधमेचिरुद्धं कायिकं मानसिकं वाचिकं वा कमं । उभयापनोदनं 
बरुणानुग्रदसाध्यम् । स हि सवेथा पारिश्चद्ध विधातु प्रः ॥ 

दक्नमीमृचमाद- 

अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं दरदश्चे कहचिदिवैयुः । 

अद॑न्धानि वरणस्य वरतानि विचाकंशचन्द्रमा नक्तमेति ॥१०॥ 
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अमी इतिं ये ऋक्षाः निऽदहितासः उच्चा नक्तम् दरश्रे ऊहं चित् दिवौ 

ईयुः अद॑उधानि वरुणस्य व्रतानि विऽचाकेरात् चन्द्रमाः नक्तम् एति ॥ 

यद्यप्यघ्यातमं देवानां कर्माण्येव क्षेः प्राधान्येन लक्ष्याणि मवन्ति, तथाऽपि 
जगद्वापारे देवानाम धिकारोऽबिचास्यः, यमन्तरेण ब्रह्माण्डयितेरसम्भवः खादिति 
म्रटशामाश्यः । अस्यामृचि सलयषर्माध्यक्षो भगवान् वरुणः न केवलं नः पावन- 
विधाता, कितु क्रतानुरोधभन बिश्वधारकाणि कर्माणि निषहतीति स्तौति स्तु देवमृषिः । 
ये अमी प्रयक्षे दश्यमानाः ऋश्चाः नक्षत्राणि उच्चा निहितासः उबेः निहिताः 

ऊध्व द्यापिताः नक्तं रत्रौ ददृश्रे द्यन्ते (दृशेरिटि रे अदेशः, कप्रेणि, लडर्थे), ते 

कुहचित् कृतर ता दिवा दिनोखायां ङेय गच्छन्ति (लटो चिन्) वरणस्य 

रतानि कर्माणि अदब्धानि अवापितानि अप्रतिहतान्यव्यभिचारीणीय्भः । 

अत एव चन्द्रमाः चन्द्रः विचाकारात् षिशेषेण प्रकाशमानः सन् नक्तं रात्रौ 

एति गच्छति प्रयातीत्ययथैः । वरुणस्याध्यक्ष्यात् चिश्वसिन् जगति दिने येप्रकाक्चे 
नक्षत्राणामदशने, रात्रौ चन्द्र प्रकाशः, उचा सितिनश्षत्राणामिलयादि सम्भवति । 
अतो नियतिकृतनियमाः सर्वेऽपि षरुणमूर्तरादिलयस्य ऋरतज्योतिषो विलासाः ॥ 

इति प्रथमस्य द्वितीये चतुदश्षो वर्गैः 

एकाद श्चीमचमाह- 

तत्ता यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यज॑मानो हरविभिः । 

अहैछमानो वरुणेह वोध्युरदांस मा न आयुः पर मोषीः ॥११॥ 
तत् ता यामि ब्रह्मणा वन्दमानः तत् आ शास्ते यजमानः हविःऽर्भिः 

अहेंढमानः वरुण इह बोधि उरुऽदांस मा नः आयुः पर मोषीः ॥ 

हे उरुशंस बृहतसतोत्र, (उरुः विस्ततिवाचकः, शंसः स्तोत्रवाची) वरुण, 
त्वा वाम् ब्रह्मणा मेण वन्दमानः स्तुवन् तत् तच्छन्दवाच्यं परं याभि याचे, 
(यामि याच्जाकर्मा-स्कन्दखामी) । तत् तदेव परं पदं यजमानः अन्तर्याजी हविर्भिः 
हव्यैरपणीयद्र्येः, आशास्ते प्राथयते । इह अशमदीये कपेणि अहेिदमानः बमम 
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अनादरमङ्भैन् [हेड अनादरे] आदरं ज्वैभिलयथंः बोधि बुष्यख अस्मद्नामिति 

हषः [बुष अवगमने, लोटः सेर्हिः, अन्यदपि छान्दसम् ] नः असक अयुः 

जीविवकालपरिमणं मा चमोषी; प्रषुषितं मा कृथाः, युक्तख आयुषः दसोमा 

भूदिलयथः [पुष स्तेये, लोड लुङ] । इदमवपेयम् । प्राणापहार एव आयुषः प्रमोष 
पावनं देवाथं आयुः न पएरुषितं, किं तु सुरक्षितं पूणमेव भधति । अत्र तत्" अगयुरिवि 
व्याख्यातारः पूर्वे । (तदिन्नक्त' इयादि वक्ष्यते । तदपक्षया परं पदमिति उपपन्नतरम् ॥ 

दाद्श्चीम्रचमाह- 

तदिन्नक्तं तदिवा मद्यमाहस्तदयं केतो हद आ विचष्टे । 

शुनःशेपो यमहंदभीतः सो अस्मान् राजा वरुणो मुमोक्तु ॥१२॥ 
तद् इत् नक्तम् तत् दिवा मद्य॑म् आहुः तत् अयम् केतः हदः आ वि 

चष्टे शुनःरोष॑ः यम् अह॑त् गृभीतः सः अस्मान् राजां वरुणः मुमोक्तु ॥ 

तदित् तदेव नक्तम् रत्रिः तत् दिता दिनमपि भवति, अहोरात्रं सन्ततं 

तदेव भवनीदयथः । अथवा सन्ततं तदेव मद्यं आहुः ऋषयः कथयन्ति, आचार्थो 

म उपदिष्टवान् । न केवलमन्येः कथितेन वप्ोऽस्ि, ममापि साक्षाद् ज्ञानं तद्िषयक 
तेत इत्याद । हदः हदयान्निष्यन्नः अयं प्रयकषषिद्धस्य इदमा निर्देषः केतः 
क्षानविशेषः तत् तदेव आविचष्ट सबेतो विशेषेण प्रकाश्चयति । गभीतः गहीतः 

बद्धः बन्धनस्य इति यावत् शुनःरोपः आतमन एव परोक्षरूपेण प्रथमपूुरुषेणाभि- 

भानम् यं अहत् आहूतवान् [हेजो लुडि, च्णेरडादेशः, आकारलोप] सः [सदि- 
तायां प्रकृयान्तःपादमिति प्रहृतिमावः] राजा वरुणः अस्मान् मुमोक्त बन्धात् 

ष्ुक्तान् करोतु । (बहुं छन्दसीति विकरणख श्डुः) ॥ 

त्रयोदकीमृचमाद- 

शुनःशेषो द्यहृद्रभीतच्िष्वांदियं दंपदेषु॑वद्धः 

अनुं राजा वर्णः सखञ्याद्िद्ो अदब्धो विसुंमोक्त पाशान् ॥१३॥ - 
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शरुनःशोष॑ः हि अर्हत् गृभीतः त्रिषु आदिम् दरुपदेषु वद्धः अव॑ एनम् 
राजां वरुणः ससृञ्यात् विद्वान् अद॑ब्धः वि मुमोक्तु पाशान् ॥ 

ग्रभीतः गहीतः (बन्धनाथ) त्रिषु त्रिसह्ृयकेषु त्रिवृत्कृतेषु दुपदेषु द्रोः 

बृक्षख पदेषु खानेषु बद्धः शुनःशेपः कृषिः आदिय बरुणं अहत् आहूतवान्, 
हि यसादेवं तसात् विद्धान् बिमोचनोपायज्ञः राजा खामी अदब्धः अप्रतिहत- 

शक्ति वरुणः एनं शनः चेपं अवससटञ्यात् अवसुष्ट विक्त करोत् (सृज बिसर, 

येनायं लिङ्, म्लः, विकरणन्यल्ययः) बिसजेनप्रकारमाह, पाशान् बन्धन- 
रञ्ुबिशेषान् विमुमोक्त विच्छिद्य पश्चत्, पेषु विच्छिद्य भुक्तेषु पुरुषस बद्धस 

विमोक्षणं सम्पद्यपे । दुपदेषु- दुः एथिवीर्दः तेन पाथिवः सर्वोऽपि सजीवः पिण्डो 
लक्ष्यते । स चान्नशब्दवाच्यः, तत्र परिणामवशाद्रहूनि परष्मसाराणि क्रियास्ताधनानि 
ह्वानोपकरणानि च निषद्यन्ते । तेषां तचानुसारेण त्रिधा चतुर्धा परञ्चधावा बविमागः 

क्रियते । प्रायशसिवरत्करणं प्रयक्षानुमवमृलके व्यवहारे सिद्धम् । वञ्च अननप्राणमनः- 
सक्षकं वेद्यम् । इमान्येव त्रीणि दुपदानि भवन्ति । एषु त्रिषु शरीर प्राणे मनसि 
ख्यानेषु खरूपभूतः सुखमयरर्िः गृहीतः बद्ध । ततो भुक्ति य।चते वश्णदेवस्रषिः । 
यद्यपि शुनःशेप इति क्रपर्नाम भवति, तथाऽपि तख अर्थो बोध्य! । शुन इति सुख- 
नाम) शेपो ररिमः । इदृशं ऋषिनाम सायक अन्यत्र व्याख्यातमवयेयम् ॥ 

चतुदेशीगचमाह- 

अवते हेटों वरुण नमांभिरव यज्ञेभिरीमहे हविर्भिः 
््यन्नस्मभ्यंमसुर प्रचेता राजन्नेनसि शिश्रथः कृतानि ॥१४॥ 

अवं ते हेठः वरुण नमोभिः अवं य॒ज्ञेयिः इमहे हविःऽभिः क्षय॑न् 

अस्मभ्यम् असुर प्रचेत इतिं प्रचेतः राज॑न् पएनौसि शिश्चथः कृतानिं ॥ 
हे वरुण भगवन् ते तव हद; अनादरं असान् प्रति उेधामिययेः (दद् 

अनादरे, तस्माद सुन्) फ़ोधमिति योग्याथं मन्यते सायणः । नमोभिः नमस्करणेः 
अवेमहे अबनयामः (दडः गतौ विकरणख ठक्) । यज्ञेभिः यतेः हविर्भिः श्म्यैः 
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सोमाभिषैरन्येदभ्येश्च भबनयामः । क्षयन् असा निवसन् (कि-निवासे, इद) हे 
प्रचेतः प्रञ्षटज्ञान, असुर ब्रुवन् (असवः प्राणाः, मवर्था रः) अस्मभ्यं असद 

पनांसि पापानि शिश्रथः षय, रिथिटीडुर, कानि कुतानि असाभिः 
चरितानि । शिभ्रथः- श्रथ दौस्ये, चुरादिरदन्तः, छान्दमो ढर्, दिर्माबः ॥ 

पञदशीमृचमाह- 

उदुत्तमं वरुण पादहामस्दवांधमं वि म॑ध्य॒मं श्रथाय । 

अथां वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥१८॥ 

उत् उत्ऽतमम् वरुण पाशम् अस्मत् अवं अधमम् वि मध्यमम् श्वथय 
अथं वयम् आदित्य वते तवे अनागसः अदितये स्याम ॥ 

हे वरुण, उत्तमं उक्छृष्ट, उष्वेखानगतं पाशं बन्धनं अस्मत् असतः 
उत् श्रथाय उक्छृप्य छथय । अधमं नीचः बन्धनं अवश्चरथाय अवक़ृष्य 

शिथिरीङ्करु । तथा मध्यमं मध्यमयखानगतं बन्धनं च विश्रथाय बियुज्य 

शिधिरुय । अथं अनन्तरं हे आदिल अदितिपृत्र व्यं शनःशेपाः मदुष्यतां 

गताः सुखमयज्ञानररमयः तव चते बदीये दिव्ये कमणि अनागसः अनपराधाः 

निष्पापाः सन्तः अदितये अखण्डात्मक्षत्रभूतायाः देवानां मातुरथाय स्याम मबेम ॥ 

हृदं च पाशबन्धविमोचने उपनिषदुपदिष्ट-सवग्रन्थि-विप्रमोक्षेणोद्धाटितरहसयं 
स्यात् । प्रन्थयश्च अविदयाग्रन्थयः स्थुलादिशरीरत्रयव्त्तय इति साधनपराणां बेदान्तिनां 
अभिमतम् । पाशबन्धत्रयं ताच्रिकयोगप्रसिद्धव्रह्मविष्णुरद्रनामाङ्धित-ग्रन्थिव्रन्पत्रयेण 
सेवदतीदयसंश्चयम् । अत्र पस्तुतस्तु मनःप्राणश्चरीरात्मके त्रिक कऋतख ज्योतिषः प्रवेश्च- 
प्रतिबन्धक प्रसारनिरोधकं च भ्रति षन्धनत्रितयमिदमवगन्तव्यष् । भय विप्रमोक्षो 
वरुणदेायुग्रहसाध्यो भवति ॥% 

इति प्रथमस्य द्वितीये पञ्चदशो वगः 

` ® भस्य सुक्तस्य ताच्िकोऽथैः स्पष्टः भ्याख्यानतोऽप्यवगन्तव्यः । क््षेर्ना्नः भवयवाथस्य भाध्या- 
त्मिकरहस्याथंद्योतकस्वं बोष्यम् । तथा कण्व-कक्षीवद्-गोतमादीनि नामानि मघ्रद्णामाध्यारिमिकसम्पत्ति- 

द्ञाद्रच्यादिबोधकानि भवन्ति । एवं श्रुनःरोप उषिरपि सुख मयक्तानररिमस्वरूप इतययवयवाथविशिष नाम 
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अथ ष्ऽनुवाके शयुनःशेपसख यञ्िदिलेकविश्चवं द्वितीयं क्तं गायत्रीर्छन्दस्कं 
बारुणमप् ॥ 

त॒त्र मरथमाम्चम्ट-- 

यचिद्धि ते विं यथा प्रदेव वरुण तम् । मिनीमसि यवियवि ॥१॥ 

यत् चित् हिते षिः यथाप्रदेव वरूण रतम् मिनीमतिं यविंऽ्यवि ॥ 

बिभति श्यनमशब्दः सुखवाची, क्षेपो ररिमः । तेनेद सूक्ताथरहस्यं भवति । अदितिरखण्डसत्वमयी चितिः 

भवति । तस्याः खर्वं जगत् जातम् , जाताश्च जगद् धीश्वराः देवाः । तत्सुखररिमरेव मानुषोऽपि जौवः । स 

पाञ्चभौतिकं पिण्डं प्रचिष्स्तय्र च्यु प्रधानेषु स्थानेषु भन्नप्राणमनोमयाधारेयु गृदीतो बद्ध स्तश्रेव जीवन् बटू 

ैवताप्रसाद्पूर्वकं वर्णानुम्रहाद्वन्धविमोक्षे खमते । ^ तदयं केतो हृद् आ विष्टे" इति मन्रपादः सर्वं सूक्तार्थं 
विभास्यद्दिचारधोतचित्तानान् । सर्वाश्च क्त्वः 3.ध्ग्रार्मपरतां बोधयन्तीलयसङायम् ॥ 

अत्र पूर्वे व्याख्यातारः शौ नःशेपमास्यानसुदाहलय शुनःशेपमारणकथोपन्यासेन गम्भीरं सूक्तार्थमावृ- 
श्वन्ति । द तरस्थ्ेष्वपि मनघ्राथैविवरणाय प्रचरुत्तानि मत्रस्योपयोगं ब्याचक्षाणानि वा ब्राह्मणानि भाच्छाद्नान्येव 
द्दृत्तानि । देतरेयबराद्यणमेव छनःक्ञेपकथां प्रथममाचष्टे (ए. ना. ३३. अ ) । तामेवोपचितां पुराणग्रन्थाः 

कथयन्ति । व्याख्यातारः ब्राह्मण्यस्य आख्य.नय वेद्सूक्तं बीजम्, पुराणकथानां ब्राह्मण मूरुमिति च 

म मन्यन्ते । भत्र ब्राह्मणवचनाधारेण सूक्तार्थं निश्चिन्वन्ति । अन्यत्र पुराणकथाभिश्च मन्रार्थं ब्रुवते । यथावा 
वामनावतार पुराणकथया ^ इदु बिष्णुविचक्रमे * इत्यस्य विद्रूतिमाचक्चते, नतु वामनावतारकथामूरं भयं मघ्र 

इति, तथा बहूनि सूक्तानि पुराणकथायाथाध्य॑समथंनायेवोदाह्लय व्याख्यातानि । शास्तामैतत् । भन्यस्तु 

भ्रक्नो भवति । भस्य सूक्तस्य तात्तिकोऽथः उक्तप्रकार एव भवतु । बाह्मणोक्तादाख्यानादिद्मभ्युपगरम्य, यत् 

मरवधाचार आसीत्पुरा यक्तेष्वार्याणाभिति चेच्ेति ब्रूमः । कथम् ! ब्राह्मणवाक्यमेव प्रमाणम् । भाख्याने 

श्युनःशोपययेदं वाक्य भवति- ‹भजथ ह छ्ुनम्कोप दश्षांचक्रेः भमानुषमिव मा विकसिष्यन्ति हन्तारं देवता उप- 

शावामि ` इति । अत्र सायणमाप्यन्याल्या नरपञ्युवधनिषेधश्चुतिपूविका भवधातन्या । ‹ अन्यत्र पर्यभिङ्कतं 

ञुरुषं भारण्यां श्च उत्सृजति अहिंसाया इति श्रुतेः पर्य्चिकरणादृध्वं मनुष्ये परिव्यजन्ति । एते तु माममानुष- 

मिव मयुष्यग्यतिरिक्त भजादिपञ्चुमिव विशतिष्यन्ति मारयिप्यन्ति" पर्यञ्चिकरणं नाम दर्भरूपेण उद्मुखेन 

त्रिः प्रदक्षिणीकरणम् । तत्परं पुरुष उट्सृज्यते । नासीन्नरपञ्युवध इत्यसशयम् ॥ 

तदहि किमाघारोऽयमाचारः किमथेः पुरुषमेधः १ अध्वयश्ाखात्मको वेद् एवाधारः । तेसिरीयसंदिलायां 

पुरुषमेधस्य पथद्धाच्रभागो नास्ति, तेत्तिरीयब्राह्यणं तु वतेते (अष्टकं ३) प्र. ४) । शुद्खय्वेदे तु सन्ति 
मच्राः । तत्र द्वावध्यायौ पुरुषमेधसम्बद्धौ (भ. ३०-३१ ) । पुरुषमेधस्य प्रयोजनं तस्वं च वेदवाक्येभ्य एव 
स्पषशटमवगते भवतः । माष्यङकतो महीधरस्य पङ्कीः अृतोपयोगिनीरूदाहरामः- श्राह्मण-राज्न्ययोरतिष्टाकामयोः 

अुदषमेधसंश्को यक्तो भवति । सवैभूतान्यतिक्रम्य स्थानं अतिष्ठाः इति । तत्र द्योः भायेऽध्याये ‹ देव सितः 
भसुव ' (वा. सं. ९-१ ) इति यज्म॑श्र, तिलः ऋचः, ‹ तत्सवितुवैरेण्यं › इति प्रसिद्धां साविर््रीं, ‹ विश्वानि 
देव सवितः” (ऋ०- म॑. ५, सू. ८२, अ. ७.) “विभक्तारं हवामहे" (ऋ०- १. २३. ५.) इत्येताः पटित्वा 

सुरेषमेधकाः पश्वः भाऽध्यायपरिसमाततेः भान्नाताः । एते च, भष्टचत्वार्रिशस्सङ्खयाकाः पुरुषाः ब्राह्मणाघाः 
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दे देव, वरुण, विशो यथा मनुप्या इव, जनसामान्यमिव यित् 
यदपि किञ्चित् ते तव व्रतम् कमे ऋतपथप्रवृततं दिव्यषर्मानुरुद्ं लदीयं कर्मेयथः, 

द्यविद्यवि अहरहः प्रमिनीमसि प्रमादेन ईदिसः, उद्टङ्कनमेव दिसा, उष्टद्धितं 

भवत्यस्माभिः (मीन् दिंस्षायां, श्रा मसो मसिः छन्दसि) तदपि धन्तव्यमिति शेषः । 
ता च विवक्षा उत्तरयर्चा स्पष्टा भवति ॥ 

दिवीयामचमाह- 

मानों वधायं दत्त्र जिहीदानस्य रीरधः । मा हणानस्यं मन्यवे ॥२॥ 
मा नः वधायं हत्वं जिरहीदछानस्यं रीरधः मा हृणानस्य मन्यवे ॥ 

जिहीद्ानस्य अनादरं इवंतः (कृतबत इति सायणीयम् ) हलवे हन्तुः 
व्यर्थे चतुर्थी, तव कतेरि षष्टी, वधाय रिसाये नः असान् मा रीरधः न 

साधय । हुणानस्य करुभ्यतस्तब मन्यवे कोपाय “नमा रीरधः” इति सम्बन्धः| 

पूर्वाक्तरीलया येः देव्यव्रतोहछद्कनं क्रियते तेष्वनादरं ङुरुते वरुणः । स वारूगोऽनादरः 
तेषां विनष्टये भवति । तादशानादरस्य विषयमभूतान् मा नः कार्षीरिति याचते । सोऽ 

जन्मना जीविकया अन्यया वा जातिविभागास्पद भूताः यथाविधि यूपेषु नियुक्ताः भवन्ति । अथ फि कुर्याद् 

धजमानः ? महीधर अ1द~- ‹ सर्वेषां नियोगानन्तरं ताज्नियुक्ताच् पुरुषान् ‹ सहस्रशीर्षा पुरुषः ' (प्रसिद्धं पुरुष- 
सूक्तम् ) इति पोडश्र्चैनानुवाकेन दक्षिणत उपविष्टः दोतृवद्भिष्टौति....-. तत॒ लारम्भनक्मेण यथादेवतं 

भ्रोक्षणादि । ब्राह्मणादीनां प्य॑ञ्निकरणानन्तरं ° इदं ब्रह्मणे, इदं क्षत्राय ' इयेवं सर्वषां यथास्वस्बदेवतोदेशेन 

क्यागः । ततः सर्वानू ब्राह्मणादीन् यूपेभ्यो विसुभ्योतसृजति ` । अयमाशयः । नानावर्गीयपुरषात्ममा अव- 
स्थितः पुरुष एकोऽवयवी, तस्य अ वयव भूतेभ्यः देवतेभ्य एवेमे सर्वे विविधाः पुरुषा इवि जानेन कर्मणा च 

अवधार्य,  पुरुषमेधानन्तरं अरण्यं गस्वा सन्यसेत् › इत्याहुः ५ 
अत्र द्वितीयोऽध्यायः पुरूषसूक्तारमको भवति । सर एव प्रधानः पुरुषमेधमन्नः, येन पुरुषः स्तूयते ॥ 

शत्र उन्वटभ।प्यं अवद्यं निरीक्षणीयम् । ‹““परमात्मविक्ञानानन्दादिगुणात्मनि प्रभूतः पुरुषरमेधो यज्ञः प्रजापतिः 

कोककारागन्यादिवपुः पुरूषोत्पत्ति-स्थिति-सहतीनां हेतुः स्वर्गापवर्गेश्वयमोक्षदो ज्ानकमसमुष्चयकारणं शरीरं 

4 यज्ञो वा भस्याश्मा भवति इति श्वुतेः । खदहखरशीर्षा पुरूषः इलयनुवाकेन षोडवार्चनानुष्टुमेन चरिष्टुबन्लेन 

‹ ब्रह्मणे ब्राहमणं › हइत्यादि-भवयवभूत-पुरूष द्वारेण अवयवौ पुरुषः शतूयते'› इति । नासीस्कदराऽपि वेदिकेषु यत्तेषु 

भरपद्युवध इति वक्तग्यमवदइयमभवत् । पुरुषमेधे नियोज्यानां नानाजातीयानां नानावर्गीयाणां च नामानि 

लेषां दैवतानि च यजुर्वेदे व्रष्ट्यानि । विस्तरो मा भूदिति विरम्यते । सेषा पामरकथा, यद्वेदेषु देवार्थ 

मनुष्यतया विदितेति । दिष्यचक्षुषोऽध्यात्मसम्पश्चा ऋषयः पूर्वे, स्थूरूदशो बदिर्यागपरा वाऽस्माकमार्याः 

अुरा देवार्थ नद बधश्चूरा भासश्चित्यतध्य "+ तापानुकीवैनं मा भूदियेष विषयः संक्षिप्तः ॥ 
55 
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नादरः क्रोपे पर्मवस्मो मनति । तसात् कुष्यतस्तव क्रोधस्य पात्रं मा भूमेति प्राथेयते | 
जिहीरानख- हेद् अनादरे, लिटः कानच्, दिर्मावः, एकारसख हईेकारादिम््ठान्दसः । 
हलवे- कृ-हनिम्यां क्रः, ङृतमित्यत्र गतम् । रीरभः- राध साध संसिद्धौ, टठङ्, 
माङ्योगात् अड मावः । हृणानस्य- हणिः क्रोधकरमा, ज्ञानच् ॥ 

त॒तीयाम्रचमाह- 

वि मीकायं ते मनों रथीरश्वं न सन्दितम् । गीभिवैरुण सीमहि ॥३॥ 

वि मृ्धीकायं ते मन॑ः रथीः अश्वम् न सम्ऽदितम् गीःऽभिः वरुण 

सीमहि ॥ 
हे वरुण, भ्दढीकाय सुखनाय अपराधश्मात्मकपुखहेतव इत्यथः, मृड- 

धातोः देकक । ते तव मनः मानसं गीभिः स्त॒तिभिरसदीयाभिः विसीमहि 

विशोषण बध्रीमः, पिन् बन्धने, देकारश्छान्दसः, आत्मनेपदव्यययश्च । तत्र दृष्टान्तं 
जाह- रथी; रथन्वामी, मवर्थीयः दकारः । सदितं सन्नद्रं अश्वंन तुरगमिव । 
(सम्पूकः दो अवखण्डन, उपसगेवश्नात् सम्यग्बन्धनार्थो धातुः) । यथा सारथिः 
सग्रद्रमश्चं रथ युक्तं करोति, तथा वयं स्तुतिभिः तव चित्तं वघ्ीमः इति मावः । 
भक्तिपाशवद्रो भगवान् प्रसीदतीलयाशषयश्धिरन्तनोऽत्र रक्षणीयः ॥ 

‰ \ 

~ = & ध 

चतुर्थामृचमाह- 

परा हि मे विमन्यवः पत॑न्ति वस्य॑दृष्टये । वयो न वसतीरुप ॥९॥ 

परां हि मे विऽमन्यवः पतन्ति वस्यःऽृष्टये वय॑ः न वसतीः उप ॥ 

है वरुणेति सम्बोधन मन्यन्ते पूर्व, आत्मगतं वेदघुक्तं स्यात् । मे मम वि- 

मन्यवः तरितियानि मननानि, सर्वाश्च मतिद्रसय इव्यथः, परा पतन्ति अतिदूरमूरप 
प्रसरन्ति हि पादपूरणः } क्रिमभमू१ वस्यहष्टये ठसु धनन्य प्राये (वमुमनः 

प्राप्तये त्रसुक्षब्दद्विन्मतुपो छुक्र रि-लोपे दयसुनो यकारलोपरछान्दसः) धनं च दिव्य 
उत्तमं बोध्यम् । तत्र चष्टन्तमाह- वयः पक्षिणः वसतीः उप न खादासखानानि 
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प्रति यथा पतन्ति तथा मम मतिवृत्तयः दृरभ्रुत्पतन्ति दिव्यवसुभूतं बारुणं धाम 
्रषुमिति मावः । मन्यवः पक्षिण इवोत्पतन्तीति न केवलमलङ्कारार्थयषुपमा । 
श्रीबत्तीनां खेचरट योगचशक्चुगम्यमिदयत्र योगिनोऽधुनातनाश्च साक्षिणो भवन्ति ॥ 

। पश्च मीमृचमाद- 

कदा क्षैतरभियं नरमा वरुणं करामहे । मृद्धीकायोंरचक्ष॑सम् ॥५॥ 

कदा क्षत्रऽधिय॑म् नर॑म् आ वर्णम् करामहे मृरीकायं उरुऽचक्षसम् ॥ 
मृढीक.य अपराधक्षमासम्पादनेन सुखाय कदा कखां वेलयां क्षत्र 

श्रियं शत्रं बलं श्रयति कषत्रश्रीः तं नरं नेतारं देवं उरूचक्षसं वितते यथा तथा 

द्रष्टारं वरुणं आ करामहे असदभिथुखं करिष्यामः १ करोतेः न्यययेन शप् ॥ 
इति प्रथमस्य द्वितीये षोडशो वैः 

षष्ठीमचमाह~- 

तदित्समानमाशाते वेन॑न्ता न प्र युच्छतः । धृतत्र॑ताय दाशुषे ॥६॥ 

तत् इत् समानम् आश्चाते इतिं वेनन्ता न प्र युच्छतः 

धृतऽ्रताय दाशुपे ॥ 
धरतत्रताय धरत धिया देहेन प्राणेन च धारितं व्रतं देव्य कमे येन तसि, 

दाशुषे खीयं देवेभ्यो यथामागं दत्तवते यजमानाय तख प्राप्तन्यलामायेलयथः, 
वेनन्ता वेनन्तो कामयमानौ (वेनति; कान्तिकर्मा) मित्रावरुणौ तत् इत् तच्छम्द- 

बाच्यं ऋतं ज्योतिरेव समानं साधारणम् तस्यं बा आङ्ाते व्याप्तः (अशु व्याप्तौ, 

ठिदट्, छान्दसः प्रयोगः) । न प्रयुच्छतः न माधतः प्रमादं न इरुतः (युन्छ 
श्रमादे) । उक्तलक्षणं यजमानं धृतव्रतं न कदाऽप्पुपेक्षेते, प्रत्युत तदथं तत्पदलर्िषि 
कामयेते, तच व्या्रुत शत्युक्तं भवति । तच्छन्दवाच्यञ्ुचमं सयं अयोतिः तत्र तत्र 
कचित् स्पष्ट कचिदस्पषट बा संहितायामययां द्रष्टम्बम् । अन्यत्रेद भूमिकायां मबोदा- 
हरण पूवकं विचारितमसाभिः ॥* 
॥ ̂ (1 == 

®मित्रावरुणयोः साहचयश्रसिद्धेः "वेनन्ता" इति प्रयोगः सुबोधः । मेधातिथेम॑न्रेष्वपि क्चिर्कण्ठतो 
नोक्तावपि एकतरस्य श्रवणेन उभौ गृहीतौ । अत्रैके नम्याः प्राहुः । अप्रहृतसख भित्रसखास्याख्चि प्रतिपादनात् 
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सप्रमीमषमाह-- 

वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पर्तताम् । वेद॑ नावः संमुद्रि्यः ॥७॥ 

वेद॑ यः वीनाम् पदम् अन्तरिक्षेण पर्तताम् वेद॑ नावः समुद्रिय॑ः ॥ 

अन्तरिक्षेण आकाशभार्गेण पतताम् गच्छताम् वीनाम् परशिणाग् 

पदम् स्यानं यः वरुणः वेद् जानाति, समुद्धियः स्द्रेऽवखितः यो वरुणः 
नावः वख पदं वेद् जानाति, स निषसादेति परस्तात् सम्बन्धः, अथवा सं 
बन्धवान् मोचय वसानिति शेषः इति पूवेन्याख्या वा भवत । यच्यदसाकमविदिर्व 
दुर्बोधं घा मवति तत्सवं वरूणस्य सुविदितमिति विवक्षा । तर्हि वीनां पदं नीडं विदित- 
मेब सामान्यजनस्यापि, तथा नावो गन्तव्यं स्यानं नाविकस्य चेति स्थिते, कथं दुर्विदं 
ईदृशं पदं वरुणो बेदेदयाह ? मतिवृत्तयः प्राक् पक्षिभिरुपमिताः स्मार्यः । विषयानुपा- 
दानेन विषयिणः कथनमिह जेयम् । षिभिः मतयो रक्चिताः । सर्वासां इृत्तीनां गन्तन्यं 
परमं षदं दुर्विदं नः, वरुणख तु विदितम् । एवं मावा जीवयात्रा उश्यते । अपरि- 
मिताखण्डसस्वः सथुद्रः, तत्रस्थो भगवान् वरुणः स्वं जानाति ॥ 

अष्टमीमृचमाद- 

वेद॑ मासो धृतवतो द्वादशा प्रजावतः । वेदा य उपजाय॑ते ॥८॥ 

वेद मासः धृतऽनतः द्वादशा प्रजाऽ॑तः वेद॑ यः उपऽजा्यते ॥ 
यथ देवः धृतव्रतः खकमंणो धर्ता खीयकर्मसु धुव इयथः, परजावतः 

उत्पचिमतः, जनी प्रादुरभावि, प्रपवकः, द्वाद द्वौ च दश चेति इन्दरसमासः, 

मासः मासान्, मासशब्दस्य मासादेश्चः, वेद जानाति । यश्च थः मासः उपजायते 
अधिको जायते तमपि वेद् जानाति । बाक्बश्चेषः पृषत् । अधिमासः रबिमासाद् 

अधिको मासश्रान्द्र एकः, ' यस्रयोदश्लोऽधिकमासर उपजायते सवत्सरसमीपे, इति 

पूर्वोत्तरयोः पञ्चमषष्टयोमेध्ये सम्बन्धविच्छेदकः भ्क्षि्तोऽयं मध्र इति । तच्छब्दारथेऽस्माभिः प्रदशिते परिगृदीष 

न स्यात् कोऽप्यसम्बन्धः । पूर्वे भ्याख्यातारस्तु तच्छब्दस्य हविरित्य्थमाहुः । एव हि सिध्यति सम्बन्ध- 
विघातः । वरूणस्य महिमा वण्यैते सूक्तेऽस्मिन् पुरस्तादपीति हेयम् ॥ 
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सायणीयम् । भत्र सौरमानपेधया चान्द्रखाभिमासस्य प्रसकतिर्देवक्षसमारोचनास्पर्द 

भवति । भश्रापि न केषं कालब्खानं वरुणसोक्तम् , तत्त मानुषस्यापि दैवविदो मबति । 
रि तर्हि विवक्षितम्? कारनियमानुसारेण बहिरन्तर्बा अध्यण्डमधिपिण्डं च सर्वो ष्यव- 
हारः सम्पद्यते, तादशकारगतिरदसं समेनियामकख धरतव्रतस्य वरुणयेति मन्रसारांशः । 

नवमीमृचमाह- 

वेद वात॑स्य वतनिमरोकऋष्वस्य बृहतः । वेदा ये अध्यासते ॥९॥ 
वेद वात॑स्य वतेनिम् उरोः ऋष्वस्य बृहतः वेदं ये अधिऽआस॑ते ॥ 

उरोः भिस्वतख ऋष्वस्य उल्ृष्टय बृहत; महतः, प्रमाव्रतः प्रमाणतोऽपि 

बिपुल्येदययेः, वातस्य वायोः जगल्राणसख वतनिम् मागं यो वेद जानाति, 

ये देवाः अधि उपरि आस्ते आसीना भवन्ति, तानपि यो वरुणो वेद् जानाति, 

वाक्यदोषः पूववत् । छष्वस्य ददोनीययेति सायणः, महत इति स्कन्दखामी । क्ष्व 
वीरः, ष्बऽओजाः इद्यादौ महस्वाथं उपपम्नतरो लक्ष्यते । तसाद् रष्व उत्ठृष्ट इति 
श्याखूयातम् ॥ 

दश्षमीमचमाद- 

निष॑साद धतव्रैतो वरणः परस्त्याश्खा । सास्राज्याय स॒कतुः ॥१०॥ 
नि ससाद धृतऽब॑तः वरुणः पस्त्यासु आ साम् ऽराञ्याय स्रतु; ॥ 

धृतव्रतः दैव्यस्य कमणो धर्ता वरुणः देवः पस्लयासु देवीषु बाषभूमिषु 
(पस्त्यमिति गृहनाम, प्रजाखिति सा०) आ स्वतः स्याप्य निषसाद निषण्णौ 
भवति । किमथेम् ? साम्राज्याय सम्राजो भावः तसे सम्रारखनिर्बाहायेत्यथः 1 
कीशः? सुक्रतुः सुकर्मायुप्रजञो जा, विश्रसाम्राञ्यनिताहाय घापु प्रान्तं टदमिच्छा- 
बलमपेक्षितम् । तदिदं विशेषणम् ॥ 

शति प्रथमस्य द्वितीये सप्तको वगः 

अयेकादश्ीमचमाह- 

अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वो अभि प॑दयति । कृतानि या च कतो ॥१९१॥ 

अवः विश्वानि अद्ुता चिकित्वान् अभि पश्यति कृतानिं या च कत्वं ॥ 
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अतः यत्र उष्वं "पस्लयासु" निषण्णः साम्राज्याय, तत इयथः । चिङककिान् 
ानवान् वरणः कर्ता अष्याहायः । विश्वानि सर्गाणि अद्भुतानि आशर्यागि 
अभि प्यति सथेतोऽबलोकयति । यानि कृतानि भूतानि अद्भुतानि याच 

यानि च करवा कतेन्यानि माबीनि अद्भुतानि तानि सर्वाण्यमिपहयति । कर्वा- 
करोतेः यार्थे वन् । चिकिन्नान्- कित ज्ञाने, लिटः कसुन् । सायणस्वेषं मन्यते- 
(अतः! वरुणात् "चि कफिान्' प्रज्ञावान् अद्धुतान्यभिपहयतीति । अत्र चिकिलनान् 

कोऽपि प्राज्ञः किर ॥ 

दरादलीमचमाह- 

सनां विश्वाहा सुक्रतुरादिल्यः सुपथा करत् । प्र ण आयुषि तारेषत् ॥१२॥ 
सः नः वि-धाह। सुऽकर्तुः आदित्यः सुऽपथा करत् पर नः आयंषि ताषत् ॥ 

सः प्रस्त॒नः सुक्रतुः शोमनक्मा आदित्यः जदितिपुत्रः वरुणः विश्वाहा 

सर्वेष्वहःखित्यसिनर्थ निपातः, सवेदा न; अस्मान् सुपथा शोभनेन मार्गेण सहितान् 
करत् केत, करोतर्चद् , सहितानियध्याहारः सायणीये । शनः विश्वाहा सुपथा 

करत्" अस्माक सर्वाण्यहानि सुपथानि श्लोमनमगेनीतानि करोतु, न केवरं साकस्येन 
सवेदा, अपितु एकैके दिनं सुनीतं करोतियथं उपपचते । न; असाकं आर्षि 

प्रतारेषत् वयतु, आयुष्मन्तः साम वरुणप्रसादात् । प्रपूेक्तरतिबेषेनाथेः ॥ 

त्रयोदशीमषमाह- 

बिभ्र॑दरदरापि हिरण्ययं वर्णो वस्त निणिजम् । परि स्पराो नि षेदिरे ॥१३॥ 
विभ्रत् द्रापिम् हिरण्यय॑म् वरणः वस्त॒ निःऽनिज॑म् परि 

स्पा नि सेदिरे ॥ 

हिरण्ययं हिरण्मयं (मयटो मरोपो निपातितः छन्दसि) द्रापिं कवचं 

चिशभ्रत् धारयमाणः वरुणः आदियः निणिजं खच्छं खरूपं वस्त आच्छादयति 

(वस आच्छादने, रर्, अडभावः लडर्थ) । स्पा; दिरण्यकवचस्पशिनः रमयः. 
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ञापकाः परि परितो हिरण्यकवचभूतं वरुणं, निषेदिरे निषण्णाः (सपश स्पेने, 

किप्) सम्यभििषिच्य दशनं स्पष्टीकरणं च धावः । अत एव गूढद्िनश्राराः स्पा 
इति व्यवहारो रोके । वरुण राङ्घश्वारास्तं परितो निषण्णाः सनुष्याणामपराधान् राज्ञ 
कथयन्ति दण्डायेति स्थूला कथा । वस्तुतस्तु, हिरण्मयपात्राच्छादितं सयं ज्ञापयितुं 
निषण्णाः प्रणिधय इव ज्ञापका ररमयो दिव्या वरिभूतयो वा । अवधातव्यमिहं 
हिरण्मपनेति शृशावाखश्रुतिवचनम् ॥ 

¢ 

चतुद शीमचमाट- 

न यं दिप्सन्ति दिप्सवो न दुह्णो जनानाम् । न देवमरमि्मातयः ॥१४॥ 

न यम् दिष्सन्ति दिष्सर्वः न ददह्यणः जनानाम् न देवम् 

अभिऽमातयः 
दिप्सवः जिषांसवः असुराः (दम्भेहेननार्थाद््नार्थाद् द्मनार्थाद्रा समन्ताद् 

उप्रययः) यं देवं न दिप्सन्ति न जिघांसन्ति आसुरवोऽतीदय वरुणस्य बतेनात् 

ते हिंसितुं बश्चयितुंबा न प्रभवन्ति देकैरिणोम्सुराः । अत एष तादशेच्छावैफएस्य- 
ज्ञानाद् उत्ृष्टख वरुणख दुगेमलक्ञानादा नेच्छन्ति हन्तुम् । न केवलं एत एव, 
जनानां महुष्याणां दुह्वाणः द्रोग्धारोऽपि (दृह जिघांप्रायाम्, छनिप् ) मनुष्य 

रोहिणो राक्षसाः भूतविजश्ेपा वा न य देवं दिप्सन्ति, अभिमातयः पाप्मानः अपि 
पाप्मा वा अभिमाति इति श्रुतिषु प्रसिद्धिः । तं वरुण न स्पृशन्ति ॥ 

पश्चदरीमृचमाह- 

उत यो मानुषेष्वा यशश्चक्रे असाम्या । अस्माकमुदरेष्वा ॥१५॥ 

उत यः मार्तुषेषु आ यकः चक्रे असामि आ अस्माकम् उद्रंषु आ ॥ 

उत्त अपिच यः वरुणः मानुषेषु सवेसिन् मानुष्यके यरा; प्रतिष्ठ 

माहस्म्यं गोखं वा आ सषेतः चक्रे तवान्, स तथा कुबेन् आ स्तः असामि 

अन्यूनं सम्पूणं चक्रे । अपि चन कबर सामान्यतः मनुप्यजातौ प्रतिष्ठां कृतवान्, 
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पितु अस्माकं विशेषतो रषीणां उदरेषु शरीरेषु, शरीरेकदेशेन शरीरं रक्ष्यते, 
आ “चक्रे इति सम्बन्धः । यो वरुणो मनुष्यजातिप्रतिष्ठां तवान्, स भगवान् 
रषीणां देहेष्वपि "यश्च! प्रतिष्ठां माहास्म्यं बा चक्रे इति अर्थत्कषमावहति मश! । 
अस्यापकर्षाय भवति कमेउव्याख्या मन्नसख-उद्रपदश्रवणाधारा । यज्ञः अन्नं उदरपूरणाय 
बरुणेनानुगृदीतं सायणामिमतम् ` । तर्हि, गम्मीरार्थानां क्रचां मध्ये नीचा मन्दरः 
उदरम्भरितासन्त्शिप्रख्यापना वैरस्ाय करपते । ऋषीणामेतेषां नासीह्ज्ञा तज्ज्ञानं वेति 
विमशेवीधितेः धिप्तथेदभिक्षेपो, कथं सोऽन्याय्य;ः खात्१ कर्मपरन्बाख्यानखापि 
नावरयकमीदश्ं जघन्यं तात्पयग्ररणमिति खारीपुलाकन्यायेनेदं दर्वितम् ॥ 

हति प्रथमस्य द्वितीये अष्टाद्ो वैः 

अथ षोडच्ीमृचमाद- 

परा मे यन्ति धीतयो गावो न गव्युतीरनु । इच्छन्तीररुचक्ष॑सम् ॥१६॥ 

परा मे यन्ति धीतय॑ः गाव॑ः न गञ्युंतीः अनुं इच्छन्तीं; उरुऽचक्षसम् ॥ 
उरुचक्षसम् वि्चारचश्ुषं, विश्वख द्र्टरमित्यथेः, वरुणं इच्छन्ती; प्रप 

कामयमानाः मे मम धीतयः धीतयः परा यन्ति अविदूरं गच्छन्ति, 'पराहिमे 

विमन्यवः इति मच्रऽप्येवमेवोक्तं अवधेयम् । अत्र टष्टान्तः । गावो न यथा गानः 

गव्यूतीः अनु गोष्ठानि अनुलक्ष्य गच्छन्ति तद्त् । गब्यूतीः- गावोऽत्र यूयन्व इति 
गव्यूतयस्ताः । छन्दसि अवाद्चः । “उस्रा इव खमसराणि" (ज. १, स्. १, ऋ. ८.) इ्यत्र 
न्याख्या समालोच्या ॥ 

सप्रद्तीमनमाद- 

सं नु वोचावहे पुनयतों मे मध्वाभृतम् । होतेव क्षद॑से प्रियम् ॥१७॥ 

सम् नु वोचावहै पुनः यतः मे मधुं आऽभ्रुतम् । होतौऽइव 

क्षद॑से प्रियम् ॥ 

यतः; यसात मे मया बिभक्तिम्यययः मधु सोमात्मकं आभृतं आहतम् 

सम्पादितमिदयथः, सं च प्रियं तन्मधु होतेव यजमानार्थं होमकतेव क्षदसे 
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अश्नासि यथामागभ् (क्षदविः छकलीकरणायेः, विमजने वरते, अत एव यथामाग- 
श्वी करणं विवक्षितमिलयाचक्ष्महे ) । तसाद् यु धिप्रं पुनः सवोचाकहे परस्पर- 

क्षनादसम्पश्नौ वार्ता करवावहे । अहं मधु आहूववान्, लं च तृष्ठः खीडृतवान् , इतः 
धरं उमयोरावयोरन्तरङ्गव्यवदारथलनिति श्यनः शेपस्यरवेवेरुणदेव ताविषयकविसम्मवास्यं 
इदम् । बोचावहै- रोदर्थे छन्दसि ङः, स्ानिवद्धावात् रेलम् । अन्यत्सबं छान्दसम् ॥ 

अष्टादश्चीमवमाह- 

दर्श न॒ विश्वदंरीतं दर्शं रथमधि क्षमि । एता जषत मे गिरः ॥१८॥ 

दशेम् वु विश्वऽद॑शेतम् ददम रथ॑म् अधिं क्षमि एताः जुषत मे गिरः ॥ 

विश्वदशेतं बिश्व द्शचेतं दश्चनीयं यस्यतं बरुणं (शशेरतच् प्रययः) दशं नु 

इष्टवानहं खलु (देक अडमावः) अभि उपरि प्िमि क्षमायां (आतोऽमावः 
छान्दसः) भूम्या्चुपरि अन्तरिक्षे रथं बरुणख यानं दख द्टबानमि । पताः 
मे गिरः मदीयाः स्तुतीः जुषत सेवितवान् प्रीया खीषतवां थ स वरुणः (जुषते 
छङू अडभावः) । भूमावेव मम सरथस्य वरुणस्याकाशचे दशन, तेन मदीयगिरां सेवनं 
अ सम्पक्ने, इति मावः ॥ 

एकोनर्विश्चीमृचमाद- 

इमं में वरुण श्रुधी हव॑मया च॑ मूठ्छय । त्वामवस्युरा च॑के ॥१९॥ 

इमम् मे वरुण॒ श्रुधि हव॑म् अजय च मृद्धय॒ स्वाम् अवस्यु; आ चके ॥ 
हे वरुण मे मम इमं हवं आदानं श्युभि भ्रण [षांदिविको दीपे कारः 

निकरणलोपः छान्दसः] । किं च, अथ च अधुना सिन् दिनेश भ्टछय शृडय 
छखय । अवस्यु; रक्षणच्छु; (जवस्. छम्दात् क्ष्यच् छन्दसि उप्रययः) त्वाम् देव 
आ भाभिद्रख्येन त्वा्ुदिश्येयभः चके आकन्दिववानस्मि "के गे छ्दे", किटि 
द्ृान्दसं सूपप्र् ॥ 

विशीमृवमाद- 
36 
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त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसि । स याम॑नि पतिं श्चुषि ॥२०॥ 

त्वम् विश्व॑स्य मेधिर दिवः च ग्मः च राजसि सः याम॑नि प्रतिं श्रुधि ॥ 

हे मेधिर, मेधाविन् वरुण, त्वं विश्वस्य सवख जगतः दिवश्च 

धुलोकख च गमश्च भूरोकसख च अर्ये (ग्मा पृथिवीनाम, आसो लोपः छन्दसि) 
राजसि दीप्य, सर्वस्यापि राजा मवसीलयथः । सः तादशस्तं यामनि प्रयाणे 
सदीये प्रतिश्रुधि प्रतिश्रवं रु, मदीयाह्वानश्य प्रत्युत्तरं देदि, सवतो यासि खं 
राजा विश्वद्य । यापमनि-या प्रापणे, अस्मात् आतो मनिन् ॥ 

एकर्वि्तीमृचमाह- 

उदुत्तमं सुंमुण्षि नो वि पार मध्यमं चत । अवाधमानि जीवसे ॥२९॥ 

उत् उत्ऽतमम् मुमुग्धि नः वि पञ्चम् मध्य॒मम् चृत अव॑ अधमानि 
जीवसं ॥ 

क्षचोऽस्यास्तात्पय “उदुत्तमं बरुण पाशम्” इति मन्रख (१-२०-१५) व्याख्यायां 
द्रष्टव्यम् । हे वरुण, नः अखाकं उत्तमं उष्वगतं द॒रोकवेभवभरवेशग्रतिबन्धक शिरो- 
्रन्थिरूपं पाशं उन्मुमुग्ि उक्छृष्य मोचय (च्ल मोक्षणे विकरणसख शुः, 

छान्दसः) । मध्यमं मभ्यमलोकीयविश्युद्धमहाप्राणश्चक्तिप्रसारनिरोधकमध्यग्रन्थिरूपं 

पाशं विचृत विष्छिष्य नाशय (चृती दिसाप्रन्थनयोः तुदादिः )। अधमानि अधो- 

गतानि पार्थिवबन्धनानि उष्वेवेमवव्यापारप्रतिरोधकमूलग्रन्थिरूपान् पाज्ानिलयथंः तानू 
अवचुत अवङृष्य नाश्य । किमथेम् १ जीवसे जीवनाय गखदीयाय दिव्यां 

शयथ; । जीषसे- तुमर्थे असे प्रययः छन्दसि ॥ 
हति प्रथमस्य दवितीय एकोनर्विो वैः 

अथ पष्ेऽनुषाके तृतीयं दशचे भाप्रेयं गायत्रं क्तम् । ऋषिः पूववत् ॥ 
तत्र प्रथमामृचमाद- 

विष्वा हि मियेध्य वचख्राण्य॒जां पते । सेमं नों अध्वरं यज ॥१॥ 
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असिंष्व हि मियेध्य वखराणि उजाम् पते सः इमम् नः अध्वरम् यज ॥ 

मियेध्य मध्य, मेधस यज्ञख अहं (मे इति यने भिये ईति छान्दसः इया- 

देशः) ऊर्जां पते बरानां पालक, उजं बटप्राणनयोः, भ्रजादिभ्यः धातुभ्यः 

शाच्छीर्ये क्षिप्, उकं इति प्रथमेकवचनम्, वञ्राणि परिधानानि वसिष्व 

भवच्छादय वस आच्छादने, लोटि इडागमः छान्दसः, तेजांसि हि अप्रः परिधानानि 
वसात् प्रज्यङितो मवेतयथेः । हि पादुपूरणः। सः नः इमं अध्वरं यज' पादोऽयं 
भ्याख्यातः (१-१०-१) | 

दितीयामूचमाद- 

निनो होता वरेण्यः सद्। यविष्ठ मन्म॑भिः । अप्र दिवित्मता वच॑ः ॥२॥ 

नि नः होता वरेण्यः सद। यविष्ठ॒ मन्म॑ऽभिः अम्र दिवित्म॑ता वच॑ः ॥ 
सदा सथेदा यविष्ठ युबतम, यजमानाथं साधयितव्ये पटुतर, यजमाने रबन्ध- 

जन्मनोऽनुदिनप्रवधनेन पुष्टि चग्ेर्योतयितुमिदं विशेषणम् । वरेण्यः; वरणीयः शरेष्ठ 

मन्मभिः प्रज्ञेमननैषृक्तस्वं अग्ने नः असदीयो होता देषानामाह्वाता भूवा, नि 
निषीदेति योग्यक्रियया सम्बध्यते । तथा अगनर्निषदनायोत्तेजनमाह, दिवित्मता दीषि- 

मता, दिविश्चब्दान्मतुपि तकारोपजनः छन्दसः, वच; वचसा, ठतीयैकबचनख 

छक, उञ्वकितेन असदीयस्तोत्रेण प्रीणितो निषीदेति मावः ॥ 

दतीयामुचमाह- 

आ हि ष्मां सुनवै पितापियज॑व्यापयें । सखा सख्ये वरेण्यः ॥३॥ 

आ हि स सुनवं पिता आपिः यज॑ति आपये सख सरूयेँ वरेण्यः ॥ 
स्म पादपूरणः, आ यजतिक्रियया सम्बध्यते, हि प्रसिद्धौ । सुनवे 

शृत्राय पिता जनक्रः आयजति यजनं सवथा करोति, पुत्रे यजमाने सति, तख 

पिता खयमेव यजमान इव वात्सल्याद् यद्ञं निहति । तथा आपये बन्धनाय आपिः 
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बन्धुः, सख्ये सुहृदे वरेण्यः; वरणीयः सखा च आयजति । णवं ममापि जं 

पितेव आपिरिव सषसेव मवसि मगवन् , तखाचजेति प्राना ॥ 
अतुरथीमवमाह- 

आ नां वही रिङहा्दसो वरुणो मित्रो अयमा । सीरद॑न्त॒ मनुषो यथा ॥४॥ 

आ नः विः रिशादसः वरुणः मित्रः अयमा सीदन्तु मषः यथा ॥ 
हे अगे, लया आहृताः प्ररिताः देबाः रिशादसः रईदिसकान् अदन्तः मित्र! 

वरुणः अयमा च न; असदीये बहिः अन्तर्वेचामास्तीणं आसनं आसीदन्तु 

भागत्य निषीदन्त॒ । क इव! मनुषो यथा मनुष्या इव, प्रयक्षीभूताः न्यवहार- 

पोग्या भवन्तु देवा इति मावः । मनुषः मयुष्या इति स्कन्दखामी । प्रजापतेरिवि 
सायणः । देवाः प्रजपतेयेज्ञमागताः किल! मुः प्रजापतिः तख यज्ञ॒ यथा देवां 
आगताः तथा इममपीति तात्पयेमाह सायणः ॥ 

प्चमीमवमाह- 

पूव्यं होतरस्य नो मन्द॑सख सख्यस्य च । इमा उषु श्चधी गिर॑ः ॥५॥ 

प्ये होतः अस्य न॒ः मन्द॑खर सख्यस्य च इमाः उम् इतिं खु 
शरुधि गिरः ॥ 

पूठ्यं सर्वेषां नः पूवषत्पन्न, होतः दे अपरे, न; असदीयसख अस्य यजनख 
सख्यस्य च वलप्रसादसाधकषसिभावसख च सिद्धये मन्दसख मोदख । उ अपिं 

इमाः असदीयाः गिरः स्त॒तीः सु सुतरां साबधानमियथेः, श्रुधि शरण ॥ 
हति प्रथमस्य द्वितीये विज्ञो वगः 

वष्ठीमृवमाह-- 

यचिद्धि शश्वता तना देवंदैवं यजामहे ) तवे इद्धयते हविः ॥६॥ 
यत् चित् हि शश्व॑ता तनां देवम्ऽदेवम् यजामहे ते इति इतं 
हृयते हविः ॥ 
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हे अभे, यचिद्धि यचपि शश्वता शाश्वतेन निरन्तरभित्यथेः, तना वेन 

-बिस्ठतेन यजनेन देवदेवं बहुदेवद्न्दं, वीप्सायां द्िरमाविः यजामहे, तथाऽङि 
हविः भखदपेणदरव्यं त्वे इत् य्येव हृयते । इन्द्रादीनां देवानां यजनं भग्नि्सेन हि 
सिद्छति । तना- तनु विस्तारे, किप् वेति किप् तन इति प्रथमैकवचनम् । वे~ 
युष्मच्छब्दात् सप्तम्येकवचनख क्षे आदेश्च; ॥ 

सत्तमीमृषमाह- 

परियो नो अस्तु विदपति्होत। मन्द्रो वरेण्यः । परियाः खभ्रयों वयम् ॥७॥ 
श्रियः नः अस्तु विदपतिः होता मन्द्रः वरेण्यः धरिया: सुऽअम्रय॑ः वयम् ॥ 

विश्पतिः विशां प्रजानां पतिः पालकः होता आहाता मन्द्रः प्र 

वरेण्यः वरणीयः अपिः नः अस्माकं प्रियः अस्तु सवेदा प्रियो भूयादियषेः । 

अयं बयमपि तख पियाः खन्नयः शोमनोऽगरिर्येषां ते, छोमनापरिसम्पभा 

भूयास ॥ 

अष्टमीमृचमाह- 

सवभ्नयो हि वार्थ देवासो दधिरे च॑ नः । खभ्रयों मनामहे ॥८॥ 
सुऽ्यप्रय॑ः हि वायम् देवासः दधिरे च नः सुऽअप्रय॑ः मनामहे ॥ 

खद्मयः शोमनाभरिसमेताः सन्तः देवासः च देवार नः असदर्ष वार्यं 
बरणी्यं (दिव्यं भोग्यं रतिशूपं वस्तु) हि यस्मात् दधिरे तवन्तः, तस्मात् यमि 
खभ्नयः शोमनाग्रियुक्ताः मनामहे स्तुमः, मन्यतिरवेतिकममां ष्यलययेन श्चप् ॥ 
जसद्यं परणीयदिष्यमोगयबलादेषारकानां अभियुक्तानां देवानां अनुग्रहादेव वयमभरि- 
युक्ताः स्तोतु ध्यातुं ज्ञातुं बा प्रभवाम इति मावः ॥ 

नवमीमृवमाह- 

अथां न उभयेषाममुत मल्यौनाम् । भिथः सन्तु प्रशस्तयः ॥९॥ 
अथं नः उभयेषाम् अप्र॑व मव्यौनाम् मिथः सन्त प्रऽ्ख॑स्तयः ॥ 
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अथ प्रागुक्तप्ररारेण अस्माकं शोमनाभियोगपूवेकभ्यानसम्पप्रतिः पर, दि 
असरत अमत्य आर, मव्यनां नः असाकं उभयेषां अमृतख तब मर्त्यानां 
असक च मिथः ररस्परं प्रशस्तयः प्रशसा विस्रम्मेण रदसवाचः सन्तु 

अवन्तु । ऋषीणां देबताभिः प्रत्यश्चव्यवहारः साधारणो गोभ्यः ॥ 

दश्चमीमृचमाद- 

विशश्वभिरम्ने अभ्निभिरिमं यज्ञमिदं वच॑ः । चनों धाः सहसो यहो ॥१०॥ 

विश्वैभिः अघने अभ्िऽभिः इमम् यज्ञम् इदम् वच॑ः चन॑ः धाः 

सहसः यहो इति ॥ 
सहसः बल्ख यहो पुत्र (यहुः अपयनामसु पठितम्), अभ्रे भगवन् 

विश्वेभिः षिभः (बहुलं छन्दसि) अभ्िभिः अन्येस्वद्िज्ञेषभूतेः सहितः स्थाना- 

मेदात् एकोऽपि बहुधा भवलयग्निः, इमं यज्ञे अखदीयं इदं वचः अस्मदीय 

स्तोत्र च खीकृय चनः सुखं (चनः अन्नं, भोग्यं च मवति, आनन्दे च धायः, 

चनखतम् इत्यत्र व्याख्यातम् १-२-) धा! धहि (लोडर्थ छ अड भावः) । असदीय 

यजनं स्तवनं चाङ्खीकृदय खयं धारयमाणः सुखमास खापय ॥ 
हति प्रथमस्य द्वितीये एकर्विहो बगेः 

षषठेऽसुवाके चतुथ अश्वं न लेति त्रयोदशषच शक्तम् । ऋष्यादयः पूवैवत् । 
त्रयोदश्यासिषटूप् छन्दः विश्ेदेवा देवताः ॥ 

तत्र प्रथमामृचमाद- 

अश्च न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अनि नमोंभिः। सस्राज॑न्तमध्वराणाम् ॥१॥ 

अश्वम् न त्वा वारऽवन्तम् वन्दध्यै अन्निम् नम॑ःऽभिः सम्ऽराज॑न्तम् 

अध्वराणाम् ॥ 
वारवन्तं बालबन्तम् (कपिरादिवाव् रम्) अश्च न अश्वमिव त्वा बनाम 

अचि नभोभिः नमस्कारः (सर्वैः करणेनेमनं प्रपतिशचम्दवाच्यं नमस्करणं बहुवचन- 
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भ्रयोगादोध्यम्) वन्द्ध्ये वन्दितुं (तुमर्थे अध्ये प्रययः) प्रारभामहे । शीट १ 

अध्वराणां यज्ञानां सञ्ाजन्तं सम्यगीशानम् (राजकिरश्वयकर्मा) । भगेज्वाला 

एव बालाः, यथा वालबान् अश्वः मश्चकमक्षिकादीन् वाले परिहरति, तथा अग्निः 
दिव्यश्चक्तिञ्वाराभिर्बाधकान् देववेरिणः यज्ञविधातकान् यागपात्रायां परिहरति । 
य त्राघ्वननाथेः अष्वरशचद्धोऽत्र बोष्यः ॥ 

हितीयामृवमाह- 

स घां नः सुनुः शव॑सा पृथुप्रगामा सुरोव॑ः । मी अस्माक बभूयात् ॥२॥ 
सः घ॒ नुः सुनुः शसा पृथुप्रगामा सुःशेव॑ः मीढान् अस्माकम् 
बभूयात् ॥ 

सःधस एवभ्निः नः असाक सूनुः पुत्रः असासु लन्धजन्मन्नात्, शवसा 

सखीयेन दीपन बेन प्रथुप्रगामा वित्तीणप्रहृष्टगमनः (पृथुः प्रगामः यख्य सः, 
परगामा इत्यत्र आकारग्छान्दसः) सुरोवः शोभनसुखः अस्माकं मीदुान् पक्ता 

दविता प्राप्तव्यदिव्यमावायापेक्षितानां तेजोबलादीनां, बभूयात् मवतु । छान्दसय 
मवतेरिटः लिडादेशः ॥ 

वतीयामृचमाद- 

स नो द्राच्चासाच्च नि मव्यादघायोः । पाहि सदमिद्विश्वायुः ॥२॥ 

सः न॒ः दुरात् च आसात् च नि मल्योत् अघऽयोः पाहि सद॑म् इत् 
विश्वऽआंयुः ॥ 

हे अप्र, विश्वायुः रिश्वं सवं आयु; वदीयमेव (आगुःशब्दपर्यायः आयुशब्दः 

वकारलोपो वा छान्दसः, एवमेव अधायोरिदत्रापि बोध्य् । सायणस्बन्यथा व्याचष्ट) 
सजे दूराच दूरेऽपि आसा अन्तिकेऽपि अघयोः पापमिच्छतः पापजीविन 

इयथः मर्यात् मवुष्यात् सद्मित् सदैव निपाहि नितरां रक्ष नः असान् । 
आसात्- अन्तिक्रव वनः । सदम्- सदापर्यायः ॥ 
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चतुर्थामृचमाह- 

इममू षु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्यौसम् । अन्न देवेषु प्र वोचः ॥४॥ 

इमम् ऊम् इतिं सु त्वम् अस्माकम् सनिम् गायत्रम् न्यासम् 
अग्नं देवेषु प वोचः ॥ 

हे अपने मगवन्, इमं अद प्रषृलं सनिं उषु दानं अपि असाभिरनु- 
छटीयमानं लयागस्ूपं यजनमित्यथंः (उषु, संहितायां दीधतं, सुन इति षलष्) नटयांसं 
भवीयांसं, नवतरम् (नवशम्दात् इयसुन्, इकारलोपः छन्दसः) गायच्नं गायत्री- 
श्छन्दोबद्धं स्तुतिरूप बचनमपि देवेषु देवानां परः त्वम् भ्र वोचः प्रबूहि 

ओः- छन्द्सि रोडरथे प्राथनायां उड ॥ 
पञ्चमीमचमाद- 

आ नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । शिक्षा वस्नो अन्त॑मस्य ॥५॥ 
आ नः भज परमेषुं आ वाजेषु मध्यमेषु शिक्ष वख॑ः अन्त॑मस्य ॥ 

दे अभे, परमेषु उः्व चुलोकवर्तिषु उत्तमेषु वाजेषु ठेजोवलादिसमदधिषु नः 
असान् आ भज स्वतः प्रापयति सायणीयम् । मागदरान् इतिथ, भज 
भाल्ञथा रक्षणीयः । तथा मध्यमेषु अन्तरिश्षलोकनर्तिषु, अन्तमस्य अन्ततमख 

भलयन्त सभिङृष्टख भूलोकस्य सम्बन्धिषु वाजेषु आ मजेति सम्बन्धः । किच वखः 

अद्रनि त्रिलोकवर्तीनि शिक्ष शिक्षय ज्ञापय नः । शिक्ष बिघोपादाने अन्त- 
जावित-ण्यथेः ॥ 

इति प्रथमस्य द्वितीये दार्विक्ो वैः 

वषटीमूवमाह- 

विभक्तािं चित्रभानो सिन्धोरूमो उपाक आ । सद्यो दाशुषे क्षरसि ॥६॥ 
विऽभक्ता असि चित्रभानो इतिं विच्रऽभानो सिन्धोः ऊर्मौ उपाके 

आ सद्यः दाशुषे क्षरसि ॥ 
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हे चिच्नभानो विचित्रकिरणसम्पञ्न अग्रे, बं विभक्ता असि बिभज्य 

दाता मवसि । किं च दाशुषे दत्तवते सद्यः अविलम्बेन क्षरसि प्रवहसि खयम् । 

तत्र ष््टान्तः । आक्रारः उपमाः । यथा सिन्धोः नचाः उपाके समीपे ऊर्मो 
तरङ्गे तदुपलक्षितभ्रवाहे रति, इस्यादिखातानां पूरणाय सिन्धुः खय क्षरति, तथा 
यजमान्चुदिश्य यथामाग पूरणाय बं प्रवदसि ॥ 

सप्तमीमृचमाद- 

यमप्ने पृत्सु मत^मवा वाजेषु यज्जुनाः । स यन्ता शश्वतीरिषः ॥७॥ 

यम् अग्ने पृत्ऽसु मलम् अवाः वाजेषु यम् जुनाः सः यन्ता श-ध॑तीः इषः ॥ 

दे अन्ने, यं मलयं पत्सु एतनासु तदुपश्षिते युद्धे (पृतनाशब्दख पत् आदेश्च) 
अवाः अवसि (आब इयस्य अकार-आकारबिपयंयः, रेरि जडागमो वा), यं 

वाजेषु समृद्धेषु तेनोबलादिषु सम्पाद्यितव्येषु जुनाः ज॒नासि, प्रेरयसि (जू इति 

सौत्रो धातुः, कथादिः, ऊः मिप्, अडमावः) सः शश्वतीः बहुला अपि इषः 

शषणाः प्ररणावेगबलानीदयथेः, यन्ता नियन्तु प्रभवति । यस्यापनिबारणे रक्षणं, 

सम्पतप्राप्नौ प्रेरणं च अभ्निमगवत्प्रसादाद्धवतः, स उभयत्र खेषणवद्यंवदो न मवति, 
पररणसदस्तवेगनीतो न मवति, कितु युद्धेषु मगवद्रक्षितः, सब्दिषु मगवस्पररितः 
श्वनश्चो भवतीति भावः ॥ 

अष्टमीमृ चमाह- 

नकिरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित् । वाजो अस्ति श्चवाय्यंः ॥<८॥ 

नकिः अस्य सहन्त्य पारेऽएता कय॑स्य चित् वाज॑ः अस्ति श्रवाय्यं; ॥ 
हे सहन्त्य साहयितः उन्रूणाममिमवितः अपर, अस्य नामाभिवख कयस्य 

चित् कस्यापि परुषय पर्येता आक्रमिता नकिः न कोऽपि बतेते । कतः! अख 

श्रवास्यः भ्रवणीयः निश्रुतः वाज्ञः सवेसश्दिः अ स्ति, तस्मात् न डतोऽप्याक्रमः 

सम्भवति । ङयय- यकारोपननश्छान्दसः ॥ 
37 
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नवमीमृचमाद- 

स वाजं विश्वच॑षणिरषेड्धिरस्तु तरुता । विप्रेभिरस्तु सनिता ॥९॥ 

सः वाज॑म् वि-ःऽच॑षेणिः अवैत्ऽभिः अस्तु तरता विप्रेभिः अस्तु सनिता ॥ 
विश्वचर्षणिः सर्वख द्रष्टा सः अभिः अश्द्धिः अशैः (प्राणवरेगसङ्केतः 

अश्वोऽवषेयः) वाजं समृद्धि तरुता तारयिता प्रापयिता अस्तु मवतु । विपेभिः 

मेषानिभिः सुप्रराशप्रजञाषम्पेः द्वारा सनिता सम्भक्ता अस्तु भवतु । अरि भगवान् 
यजमानेऽप्रस्थितः जतृमिर्दिव्यप्राणवलवेशरैतेजोवलादिसमद्धि जिवा उञ्रलज्ञानेः साषनेः 
भोक्ता मवतु उक्तलक्षणस्य वाजखेति ष्मं तात्पयेम् ॥ 

दशमीमृचमाह- 

जराबोध तद्विविहधि विशेविशे यज्ञियाय । स्तोभं रुद्राय दशकम् ॥१०॥ 

जरा।ऽबोध तत् विविद विशेऽविंे यज्ञियाय स्तोम॑म् रुद्रायं टशींकम् ॥ 
जराबोध जरया स्तुया बोधः अन्तःप्रकाश्चष्प क्ञानं यख स जराबीषः, अग्निः, 

तख आत्मन एव वा सम्बोधनम् । तत् तत् खानं विविध प्रविज्ञ (बिश्च-धातोः 

लोटो हि, छन्दसि शखः शु ) तच्छब्द श्र्रणात् उत्तरत्र यच्छन्दोऽष्याहायः । 
यत्र विरोविदो सबैख जनख क्षेमाय, तादे चतुर्थी, यज्ञियाय यज्ञे मवाय, 

यनना्हाय वा रुद्राय उग्रबसाय अग्रये टक्षीकम् दशनीय (अनि-दशिम्यां कीकन् ) 
परयकष स्तोमम् स्तोत्रे करोति यजमान इति शेषः । जरायोधः अभनिरिति गृदीवा 
तदनुसारेण व्याचक्षते, अन्तरात्मनः सम्बोधनमुपपदतेतराम् । अत्र तच्छब्दार्थ ऽवषेयः । 
यिन् अन्तः दिव्ये यजनालये यजमानः अपरोश्वं अग्नये स्तोमं करोति नतु परोक्षेण 
यथा बदिष्ुखः साधारणो जनः करोति, येन च स्े्यापि माजुष्यकख आम्रेयोऽनुप्रदः 
्षेमप्रदः सम्पाद्यते, तत् स्थानं देवयजनारयारमक् प्रविशेत्युक्तम् ॥ 

इति प्रथमस्य द्वितीये त्रयोर्विशो वर्गः 

एकाद शीमृचमाह- 

स नो म॒हा अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः । धिये वाजाय हिन्वतु ॥११॥ 
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सः नः म॒हान् अनिऽमानः पुमऽकैतुः पुरुभ्चन्दरः धिये वाजाय हिन्वतु ॥ 
सः अम्निः नः अस्मान् धिये षारणात्मकोत्छृष्टमरज्ञये वाजाय बलसमृद्धये 

च हिन्वतु प्ररस्य । कोष्णः! महान् प्रमावाधिकः अनिमानः अविचमानः 

निमानः परिच्छेदः यस सः, परिच्छेदबर्जितः धूमकेतुः धूमः केतुः ध्वजो यख स 

इति मौतिकोऽभ्निः बाह्यः । धूमः उजेबेगेन सहसा वा यः बप्पगतिप्रायः कम्पो 
नायते स केतुः ज्ञानं यख सः, उक्तरष्वणेन बलबेगभावस्पन्देन अथि्ञायत इत्यः । 
धुरुश्चन्द्रः बहदीपिः, पुरुभासौ चन्द्रथ, पुरब॑हनामा चन्द्रः आह्वादो दीपिर्बा, पृर- 

न्द्र इयत्र मण्य, हसखाशन्दरो्तरपदे मश" इति घुट् , सुटः भुजेन कारः ॥ 
दादश्चीगृवमाई- 

श रवो ईव विदपतिर्दैज्यः केतुः श्रुणोतु नः । उक्थेरभिवृहद्धालुः ॥१२॥ 

सः रेवान्ऽइव विङ्पतिः दैव्य॑ः केतुः शृणोतु नः उक्थैः अभिः 
बृहत्ऽभानुः ॥ 

सः अभ्निः नः अस्मान् बिह्वापकान् श्रुणोतु आकणंयतु । क इव? 
रवानिव आद्य इब, धनिकः खामी यथा अर्थिनां बिह्ृप्रीः श्वुा तदीण्सितं करोषि 

वभेलयथंः (रेवान् रयेः छन्दसि सम्प्रसारणं, मतुपो बजरं च) । कीटशोऽपिः! विश्पतिः 

जानां पालकः दैभ्यः केतुः देबसम्बन्धी ज्ञापकः दतो देवानामिय्ेः । देवानां 
अयं देभ्यः, केतुः, कित ज्ञाने इ्यख सपम् । उक्येः सोत्रैरसदीयेः बृह डानुः प्रौद- 

द्मः बृहन्तो मानवो यख्य सः । स्तोतरेरमरमानबोऽसाञ्ु प्रौढा भवन्तीति बोध्यम् ॥ 

व्रयोदज्ञीमृचमाह- 

नमों महन्दयो नमो अभभकेभ्यो नमो युव॑भ्यो नम॑ आशिनेभ्यः 

यजाम देवान्यदि शक्रवांम मा ज्याय॑सः शंसमा श्क्षि देवाः ॥१३॥ 
नम॑ः महत्ऽभ्य॑ः नम॑ः अभकेभ्यंः नम॑ः युव॑ऽभ्यः नम॑ः आशि- 

नेभ्य॑ः यजाम देवान् यदि शक्तवाम मा ज्याय॑ सः शंसंमर् आ वृधि देवाः ॥ 
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महद्यः अनुमावाधिकेभ्यः नमः अभकेभ्य; वयसा बरिम्यः नमः । 

युवभ्यः तरुणेभ्यः नमः । आशिनेभ्यः कयसा व्यपतिम्यः ब्रद्धेभ्यः (अश्च 

ष्याप्तो, जओोणादिक इनच् प्रययः) नम; । रक्तेभ्यश्चतुर्विषेभ्यो जीवेभ्यो देवेभ्यो वां 

नमोऽस्तु, मर्गेप्मपि परख देवख' वतनात् बिश्वदेषनमस्कारोऽवुष्टितः । यदि शक्रवामं 

बयं राक्ताेत् देवान् यथान यजाम पूजाम, यज्खनाराधयाम । मोः देवाः 

ज्यायसः सर्वेभ्योऽपि ज्यायसः, येष्ठख परख देवख आ शंसम् सवतः प्रसृतं शंसनं, 
सोत्र, मा वृक्षि विच्छिन्नं मा काष अहम् । ब्ृकषि-ए वरशव छेद्ने, व्यत्ययेनार्मनेपदो- 
समपुरुपैकव चनम्, माङ्योगे अडमावः । अयामृचि नमस्करणं, यजनं, शंसन, 
इति त्रिधा आराध्यमेदेन आराधनयुक्तम् । महदद्य इत्यादौ मनुष्या एव मता हत्यु- 
पपन्नम्, देवानां परथक्सरणात्, मनुष्याणां विविधानां अवयबरभूतवात् अवयविन 

एकस पुरुषस । पुरुषमेधप्रस्त्रे प्रागुक्तं सवमवपेयम् ॥ 
इति प्रथमस्य द्वितीये चतुर्विंशो वैः 

पष्ठ ऽनुवाके यत्र ग्रा्ेति नवच पञ्चमं सक्तम् । ऋषिः पूवेबत् । आदितः षट् 
आवुष्मः । शिष्टा गायच्यः । आदितश्चतसृणां इन्द्रो द्त्रता । अन्यासां ऋण्ग्याख्या्यां 

स्पष्टा भवन्ति ॥ 

तत्र प्रथमामृषमाह- 

यत्र॒ भवां पृथुबुध् उर्वो भव॑ति सोतवे । 

उदखंलसुतानामवेदिन्द्र जलयः ॥१॥ 

यत्र॑ भ्रावां पृथुऽयुघः ऊष्वेः भव॑ति सोत॑वे उद्टुख॑रसुतानाम् 

अव॑ इत् ऊम् इतिं इन्द्र जल्गुलः ॥ 
असन् घक्ते ग्रावोटूखराधिषवणीयादयः शब्दाः यज्ञसाघनाभिधायकाः प्रयुक्ताः 

कृर्मैकपरतासमयस्य अव्यन्त्ुपयुक्ताः स्युरापाततः । परीक्ष्यमाणे षक्तार्थे बाह्यं याहि 

कर्म निमित्तीकृख यज्ञोपकरणात्मकसङ्कतैगेमीराणि वैदिकानि योगरहसयानि मोपितानि 
लक्ष्यन्ते । ततद शनात् प्राङ् मन्रखानां पदानां पवेव्याख्यानपर्यालोचनपुरस्सरं अर्थान् 
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आचकष्मदे- यत्र यसिन् कमणि (बदिर्यागे अन्तयगि वा) सोतवे सोत अभिषवार्ष 
गरावा पाषाणः अभिपवथेः प्रथुबुध्रः एथुः पएरुलो विश्तीणेः बुभो भूं यस सः; 
ऊर्ध्वैः ऊधवेयानगः “उन्नत इति पूरवे, भवति वर्षते, तसन् कमणि, हे इन्द्र, 
उद्वखसुतानाम् उद्खसेनामिषुतानां (द्वितीयार्थे षष्ठी) एकदेशं वा रतम् अव 
इत् जल्गुलः अेत्युपसगेः भधःपर्यायः, इत् अवधारणार्थः जब्गुलः पिब । "अवेत्! 

उदीयजेन अवगलेव पिबति सायणीयम् | दिष्य ऊध्वैस्वं, इन्द्र, अधस्तादिहागलं 

मौमोद््वरसुतं सोमे पिबेति वयम् । जस्गुलः- गल अदने, यङ लुक, ठेट् मण्यमेक- 
वचनम्, उपधायाः उवं, अन्यच्च छान्दसम् ॥ 

दितीयामचमाह- 

यत्र॒ द्वाविव जघनाऽपिषवण्यां कृता । 

उद्खलसुतानामवेद्िन्द्र जस्युखः ॥२॥ 
यत्रं द्वौऽइव जघनां अधिऽसवन्यां कृता उद्धुख॑लःऽसखुतानाम् 

अवं इत् उप्र इति इन्द्र॒ जल्गुखः ॥ 
यत्र यस्मिन् कपरेणि अधिषवण्या अयिषवण्यौ अधिषूयते सोमो ययोस्तौ, 

अधिषवणफरेके (अयिपूत्ेकः षुञ् अभिषवे इति धातुः, स्थुदू, मतरे यत् छन्दसि) 
द्वाविव जघना दौ जवनप्देशाविव करता ठृतौ (आकारम्छन्दसि) अधिष्वणाय 
नियपम्बद्धयोः एरकयोः दिवं वैशाल्यं च दयोतयितुं जषनच््टान्तः । शिष्ट उद्ख- 
लादि व्याख्यातम् ॥ 

वृतीयामृचमाद- 

यत्र॒ नायैपच्यवमुंपच्यवं चं शिक्ष॑ते | 

उद्टलटसुतानामवेदधिन्द्र जस्युखः ॥३॥ 

यत्र॑ नारीं अपभ्च्यवम् उपऽच्य॒वम् च शिक्षते उदखछऽ 
सुतानाम् अत्र इत् ऊम् इतिं इन्द्र॒ जल्गुलः ॥ 
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यत्र यसिन् यन्त नारी नरस्य मनुभ्ययजमानख पुरुषस्य देवख वा पल्ली, 
शक्तिरियथः अपच्यवं निगेमनं उपच्यवं च उपगमनं, आगमनं च शिक्षते 
अषीते, अभ्या करोति, अम्यासेनाभिगच्छतीत्यथेः । शिष्टं पूववत् । अपच्यवम्ू- 
अपपू्कख, च्यु गतौ इत्यसय रूपम् । शिधते- शिक्ष विचोपादाने, बाघ यहे 
भजमानपली यज्ञश्ालाया बहिगेच्छति, पनः शारां आगच्छति- इदमेवापव्यवोप- 
श्यवाम्यां विवक्षितमिति सायणः ॥ 

चतुर्थामृचमाद- 

यत्र मन्था विवध्रतं रदमीन्यमिंतवा ईव 

उलूख॑रसुतानामवेदिन्द्र जल्युलः ॥४॥ 
यत्र॑ मन्थम् विऽवधतें रदमीन् यमिंतवेऽईव उलूखल ऽसुतानाम् 

अवं इत् ऊम् इति इन्द्र जल्गुलः ॥ 
यत्र॒ यसिन् कमणि मन्थां मन्थानम् (मथिन् शन्दः, द्वितीयायां आङ्ग 

छान्दसम् ) । “आशिरमथनहेतुम्' इति सायभीयम् । विवध्रते बिबधन्ति । तत्र 
इृ्टान्तः रदमीन् प्रग्रह् यमितवे इव नियन्तुमिव (यम उपरमे, तुमे तवे 

भ्रयः) । अश्वनियमनाय प्रग्रदान् यथा ददं इरेन्ति, तथा बन्धनरजुमिः मन्थानं 
विदधेषेण वभन्ति । याये कमेणि दभिमन्थनदण्डो मन्थाः । ग्राबोदूखलादीनामन्त- 
यागा विचारे मन्थाश्च विचायते रक्तान्ते ॥ 

पश्चमीर्वमाद- 

यच्चिद्धि त्वं गृहेशह उर्लखरुक युज्यसै । 
इह श्युमत्त॑मं वद जय॑तामिव दुन्दुभिः ॥५॥ 

यत् चित् हि त्वम् गृेऽगुहे उलुखरक युज्यसे इह युमत्ऽ' 
त॑मम् वद जयं॑ताम्ऽइव दुन्दुभिः ॥ 

टनदरशतुक्रचो गतः । परिभाषानुस्ारेण उलूखलस्य प्रतिपादनात् उद्बल - 
ढेषलयेयमृक् षष्ठी चेदयाहुः । उद्खलादे; खरूपमन्त्यागे पुरसताद्विचा्ेते । कर्मपरार्था- 
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-विरोधेनेव पदार्थो मभ्राणामत्र क्ते प्रथमं दीयते। हे उलूखलक, यचिद्धि यथपि 
स्वं हेणहे प्रतिगृहं युज्यपे युक्तो भपरसि, तथाऽपि, इह असन् कभेणि युमत्तर्म 
अतिश्चयेन दीप्र वद् उड्वलं घोषं र्विः । तत्र दशन्तः । जयतामिव 
दुन्दुभिः जयवतां वीराणां जयपोपं यथा दुन्दुभिर्वा्यिशेषः करोति, तथा जं 
दी्षिमन्तं ध्वनिं कुड ॥ 

इति प्रथमस्य द्वितीये पञ्चविंशो वर्म, 
पषठीमचमाद- 

उत स्म॑ ते वनस्पते वातो विवाल्थमित् । 

अथो इन्द्राय पात्रे सुनु सोम॑मुलूखल ॥६॥ 

डत स्म ते वनस्पते वातः विवाति अभ॑म् इत् अथो इतिं 
इन्द्राय पात॑वे सुनु सोम॑म् उलूखल ॥ 

उत अपिच हे वनस्पते, उलृखल, बनस्पतिरशवः प्रकृतिः उ्वललद्वि- 
कारः काये कारणश्चब्दः। तेतव अभ्रमित् प्रत ए वातः वायुः विवाति स्म बिशे- 
ण प्रसरति खट । 'लरोपेतद्चुसलप्रहारेर्वायुः प्रसरति खड" इति सायणव्याख्या ! अथो 
अनन्तरं इन्द्राय हन्द्राथं पातवे पातु तदीयपानायेमित्यथंः सोमं सुलु अभिषुतं कृरु ॥ 

सप्रमीमृचमाह- 

आयजी वाजसातमा ता ह्यु श्चा विजर्मतः । 

हरी इवान्धौसि बप्सता ॥७॥ 
आयजी इत्याऽयजी वाजऽसात॑मा ता हि उच्चा विऽजभृतः 

हरीं इवेति हरींऽइव अन्धोसि बप्स॑ता ॥ 
असाम्या वा घ्ुपषलश्चब्दा न पट्यते । अत्र "आयजी! इति उक्तरश्र "वनस्पती" 

इति च द्विवचनश्रुया उद्ूखलद्सले अत्र प्रतिपादिते इति प्राहुः । तात्पय पुरस्ताद् 
विचायते पदाथमात्रमत्र ब्रमः । आयजी सनो यज्ञसाधने (यजेः करणे १ प्रत्ययः 
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भोणादिकः) वाजसातमा बाजं बसमद्धि सुतः दत्तः इति वाजसौ, अतिशयेन 

्ाजसौ वाजपातमौ, ता हि तो खड उच्चा उचैः विजरतः िजदेतः विहारं 
पुनः पुनः रुतः (विपूथेको दरतिर्धातुः, यङ दुक्, अभ्यासः, रुगागमः) तत्र दृष्टान्तः 
अन्धांसि अन्नानि बप्सता भक्षयन्तौ हरी इव हन्द्राश्वाविब । बप्सता- मंस 

भक्षणे, ठटः चत्, जुहोत्यादिभ्यः श््ुः, नाम्यप्तादिति नुम् प्रतिषेधः | अत्र आयजी 
इदयादि पृद्धिङ्धशब्दौ परिगृहीतौ । एवं वनस्पती" इत्युत्तरत्र सङ्गच्छते ॥ 

अष्टमीमृचमाद- 

ता नो अद्य व॑नस्पती ऋष्वावृष्वोभिः स्तोतभिः । इन्द्राय मधुमत्सुतम् ॥८॥ 

ता नः अद्य वनस्पती इतिं ऋष्वो ऋष्वेभिः स्तोतृभिंः इन्द्राय 

मधुऽमत् सुतम् ॥ 

अद्य इदानीं हे वनस्पती | ऋष्वो (महननाम) उक्कृशौ ता तौ युवां ऋष्वेमिः 
कष्वैः महद्भिः स्तोतृभिः अभिषवक्ठेभिः सह इन्द्राय इन्द्रां मधुमत् माधुयोपितं 
नः; अस्रदीयं सोमद्रव्यं सुतम् सुरतम् (षुञ् अभिषवे, विकरणरोपः छन्दसः) । 

वनस्पती उलूखलश्रुसले इति व्याख्यातारः । ग्रुसरशब्दस्याश्रवणात् अभिषवणफूरकयोः 
द्विवत् बनस्पतिक्रायेवाच्च, कथं ताम्यां न माव्यम् १ 

नचमीमुचमाद- 

उच्चिष्टं चम्बोंभर सोमं पवित्र आ खज । नि पेंहि गोरधिं त्वचि ॥९॥ 

उत् शिष्टम् चम्वोः भर सोम॑म् पवित्रं आ सृज नि धेहि गोः अधिं तचि ॥ 

आत्मन एव सम्बोधनं युक्तम्, न ब क्षतिः कमेपराथख । चम्वोः चमसयोः 
पात्रयोः, द्विवचननिर्देश्ञात् जधिषबणफरकयोः शिष्ठ अमिषवात्परं अवशिष्ट सोमं 

उनद्धर उद्धर, समादेयः [हृग्रहो्भः] समादय पवित्रे शोधनार्थं दशापवित्रे 
आखज आनीय प्रक्षिप । आचदृज्यच गोः अधि खचि गोः चर्मणि आधारे 
नि धेहि शयापय ॥ 
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अथ मिवारतः दक्तवात्पयेषात्रमत्राकध्महे । सारतो विकार" कृतः, अन्यत्र 

निरीश्वणीयः । श्दानीं वक्ष्यमाणप्रकारस्य दक्ताथेस्योपपततिश् तत्र ब्राह्या । यत्र प्रवे- 
दयादिकासु चतसुषु प्रत्युचं उच्तरोऽधवेः समानः । ठस तार्पयं चैवं भवति । उ 
श्वलश्चम्दलक्षितेऽसिन् शरीरे अभिषुतानां सोमानां शन्द्रखीकारक्षमतां उक्त्वा वत्पानाय 
इन्द्रः प्राध्येते ¦ कथमभिषुताः सोमा इति काना साधनसामग्री, कावा श्रियेलयादि 
च पूर्वाधेचैषु दीत्येते । त॒त्र प्रथमं ऊष्वसितेन ग्राव्णा वन्नणेन्द्रायुषेन, ज्ञानप्रकाञ्च- 
गभिवक्रियाश्चक्तिसम्पमन, विविधावरणानां निवारणेन, मानुषमनःप्राणश्वरीरनिगृढद- 
म्मदसोमरससुतिनिरोधकजडषनद्रव्यांश्ानां प्रत्रा, खीयप्रहारसाषितनिलीनसोभरसा- 
भारभूत-बममयादि षनां श्चमादंबसम्पादकेन, अत शव आनन्दरसनिष्यन्देहतुना सोमा- 
भिषवो निष्पाययव इयमिप्रायेण यत्र अन्तयागे ग्राना पएथुबु्र ऊर्वं मबतीत्पुक्तं प्रषमस्यां 
ऋषि । अथ चान्तयेजने चलति, अधिष्वणफककदयसङ्केविता अन्वा च घामप्री 

@ रुक्तेऽस्मिन् ‹ पृथुवु उर्ध्वा भ्रावा › “जघनाविव कृता भधिषवण्या ` " नारी उपस्यवापव्यवौ शिक्षते” 
* अन्थां बिकघ्रते ' इत्यादीनां, ङटखक-वनस्पति-ढ्रोणकरुशादीनां च गूढार्थो मन्नार्थविवरणेऽस्माभि्द॑तः । सघ च 
म स्वकपोरूकर्पितः, # तु भन्येषां एताटश सूक्तानां सवादपर्याखोनया तदर्थानुसम्धानेन शाखान्तरीव- 

इमोमाभिषवप्रङ्लावपरीश्चणेन हातपथादिब्राह्यणवाक्यानां समारोष्नेन च पयैवसन्न इति बोभ्यम् । भत्र ब्राह्मण 

वाक्यानि मन्नभागाश्च केचनात्र निदृनायोदादियन्ते । तत्र प्रथमं ताव दिदमवधेयम् । ब्राह्मणम्रन्येषु ब्राह्मणो- 
निषत्सु च गृढार्थान् मच्राच् परोक्षार्थान् प्राहुः । परोक्षं अश्रत्यक्षं॑रहस्यमिल्यर्थः । भत एव परोक्षेणाचक्षते 
“ परोक्ष्रिया इव हि देवाः प्रलक्षद्धिषः ' इव्यादौ प्रयक्षनामग्रहणे द्विषन्तीति भाष्यकाराः । तथा ख ‹ अर्वाग् 

बिलश्चरमस उप्वैबुघ्स्तस्मिन्यो निहितं विश्वरूपम् › ( चर. उ. ४-२ ) इति शतपथवाक्यस्य भ्याख्यातारः । (रद् 

तव् शिरः चमसाकारं दि तत् । कथम् एषः भर्वाग्विरः मुखस्य बिररूपत्वात् शिरसो बुभ्राकारस्वात् ,,,,.. 
यथा सोमश्रमसे पूणैः तथा शिरसि विश्वरूपं नानाङ्पं निदितम् › इस्यादीनि गृढपदार्थनिवरणान्युपदिशन्ति । 

भञःसवास्ये सोमयागे अस्य सूक्तस्य विनियोगः । अञ्जसा ऋजुना मार्गेण इशिपडसाद्भवं मन्तरेण 
सवः सोमाभिषवः यस्मिन् यागे सोऽञ्जःसव इति क्ायणीयं देतरेयन्राक्षणमाम्यम् । रहस्यप्रचुरस्य कर्मणोऽस्य 

बि वरणमवइयमवधेयम् । तचे ब्राहमणाधारेण (पे. ब्रा. भ. ३३, ख. ५.) सायणीय भाष्यपड्की रुपयुज्य सद्धि- 

ष्यते । बन्धनत्रयान्मुक्तं देवतानुग्रहसम्पञ्च ज्युनःशेपं ऋत्विज ऊचुः डर ‹ त्वमेव नः भस्य हः संस्थां भधि- 

गच्छ" इति (अह्वः अभिषेचनीयाख्यस्य संस्थां समार्षि भषिगच्छ प्रा्रुहि इव्यथः) । छुनःशोपश्च तेषामर्थे भजः- 
थमेत सोमयाग ददक्ञ । भत्र प्रयोगप्रकारः कथ्यते, सोऽन्तर्यागि समन्वयक्षमो भ्राक्यः । प्रथम "यचि" 
इद्यादिभिश्चतस्भिक्रतरिभः (५-८ ) भभिषवं कृत्वाच । ‹ उत् दिष्टं ' इति नवम्या नन्त्यया ब्रोणकछशमव- 

निनाय । ततः "यत्र भरावा इत्याथाभिश्रतस्भिः सोम जहूवाञ्कार । भत्र श्रयोऽशाः कर्मणो वन्हि । 
श्ओोमस्य भभिषवः, दोणकरदो स्थापनम् , होमश्वेति । पते ख कमक्षः भन्तयगि प्रा्ठश्याना इति तदचुसेण 
श्य कार्थ विष्ृतोऽसाभिः ॥ 

९7. 



अ. १, अ. २, ध. २६] ~ २८६ ~ (म. १, गङ्ख. ६, षु. २८ 

भवति । ानक्रियाश्चक्तिप्रतिनिभिरूतयोः देहे मनःप्राणारमकदन्दरभूतयोः सङ्गतयोः 
अवियोज्यतया एककायेनिष्पत्तिरतमोः यजमानजनसर्वानुभूतिसारनिष्पीडनार्योः अभि- 
ववणफलकयानीययोः सतोरेव उदटखरभूते शरीरे रसोऽभिषुतो भवतीति जघन्ययो- 
पमया अधिषवणफलशयो; दावापरथिन्योरिव इन्दवा, अबियोज्यता सुसङ्गतवं च तष्- 
क्षितयोः प्राणमनसोः प्रतिपादितानि द्वितीयसाम् । भन्तयेजने चलति, यजमानखं 
नरस्य सैसस्वगता शक्तिः धयस्य प्रभेव खभावसिद्धा अियोज्या उद्खलायमाने 
छरीरे रसनिष्पादनाय आरोदणावरोहणरूपगतिदव यं जागरूकतयाऽन्ववेक्षते । एवमूष्व- 
स्ानाद्ागमनं उपच्यवशञम्दप्रतिपादितमवतरणं, शरीरमूलप्रदेशादूर्वगमनं निर्गमनसूपं 
पर्यव शब्दवाच्यं गमनं चेल्यनयोरुमयोः खायत्तीकरणाय ज्ञानं सम्पादयन्ती सैषा 
नारीश्चम्दवास्या नरशक्तिगुक्तरिचामन्तःशरीरे शिक्षत इति प्रतिपादितं वतीयखाम् । 
यथा बहिर्यागे आश्जिरमन्थनदण्डं माण्डदा्व्याय बिभ्रन्ति, तथा रहोयागेऽस्िन् 
मनःप्राणमाङ्गयसिद्छधा ज्ञानक्रियाशक्तिविलासिशेषात् निष्पीञ्यमानख सम्मदसोम- 

भथोक्तार्थोपपादकश्चुततिवाक्यप्रदशोनात् प्राक् स्थूरुपक्षीयव्याख्याने लक्ष्यमाणः छ्ेशो निरीश्चणीयः । 

शधिकृल्य भभिषवकमं हषदसि वक्तभ्यम् । अभिषवकमेप्रकार एवं भवति । प्रथमं अ्आाब्णा सोमस्य प्रह्ादः, 
ततः सोमरसोऽधिषवणफरुकयोः निष्पीड्यते, ततश्च दुङापवित्रे शोधनाय क्षिप्यते, भनन्तरं ब्रोणकङदो स्थापर्ग 

निष्पादितस्य सोमस्य । भन्ते होमः, होमश्च अभ्मावेवेति न नियम-, अप्स्वपि स्यात् । भर्य च क्रमः अन्त- 

यगिऽपि युक्तो बोध्यः । उक्ते च तारपयंम् । एव स्थिते. प्रावा न मुखरो भवति, नापि उलूखले सोमाभि- 

षव प्रियते, स तु अधिषवणफरुकयोरेवेति न कस्यापि सहायः स्यात् । वेदिके कमणि धान्यावघातादौ मुसरो- 
रखरख्योरस्त्येव स्थानम् । न वा भनिषवणार्थो ग्रावा मुसलो भवति । भधिषवणफलकार्थे उदलशाष्दुः 
सुखरार्थे प्रावेति च भ्याख्यातव्यमवहयम सीत् पूर्वेषां कर्मणि विनियोगाय । एवं सक्तम्यामष्टम्यां च वनस्पवि- 
शब्दस्य द्विवचनप्रयोगात् सुसरो्खङे इति प्राचीनाः कर्माथैमाचख्युः, भन्यथाऽनुपपत्तेः । नवम्यारकि 

चम्बोरिति प्रयुक्तम्, तत्रापि सत्यपि भेदे चमसाधिषवणफलकानां भौ पचारिकः प्रयोग इति कत्वा व्याख्यानं 
भवह्यमभवत् । कुत एवं शब्दभ्रयोगो मन्रेषु १ बाह्यार्थस्य अवकारादानायेवं शब्दा एवं अवस्थिता हि 

वाच्यम् । गृढाथैस्येव प्राधान्यं ऋषीणां मतमिति योतयेदिद् सूक्तम् । भत एव ग्रावा-भधिषवण्यादि-श्रौत- 
कम॑प्रसिद्धानि मच्रब्राह्यणप्रतिपादितगृढार्थानि * परोक्षवचनानि ` प्रयुक्तानि भवन्ति । भथ च नश्टीरार्थ॑- 

म्यञ्जकोऽपि प्रयोगोऽत्र भवति 'नारो उपच्यवं अपच्यवं च शिक्षते इति । यद्यपि दिपिविष्टनामार्थविवरणे 

यास्कोक्तविधया कुत्सिता वर्जयित्वा प्रशंसनीयमर्थं ग्रहीतु प्रभवामः, तथाऽपि हददाप्रयोग एव प्रवहिकास्छिवं 

अर्थान्तरं गूढं व्यञ्जयेदिति का नाम विचिकित्सा? ^ विततौ किरणौ द्वौ तावा पिनि पूरुषः । नवे कुमारि 
तत्तथा यथा कुमारि मन्यसे ' इत्यादौ अर्थान्तरं अन्वेष्यतया स्पष्ट विष्ट भवति । न वेदृश्छीखार्थप्रतिपादने किं 
प्रयोजमम् १ उपच्यवापच्यवभ्याख्याने स्कन्दस्वामीये कुत्तितमेवा्थ आम्यधर्माचरणविषयकमाचष्े ॥ 

मारोकमात्रतो यत्र॒ कुस्सितोऽर्थोऽसङ्गताथैः अन्यस्तादशाथैः चमस्कृतः “ऊधः पितुः, "मात्दिधिघुः” 
“जारः कनीनाम्" इत्यादिर्वा भवति स परोक्षवचनो म्नः, तत्र सन्देष्टव्ज गूढार्थो वरते, कोऽपि भ्यङ्गयो वेति, 
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दसस धारणां देहे स्तन्बप्रायां धिरतामाधातं अभिपवहेतुभिः देवताशक्तिविरेमैः 
धृष्ठवश्चः अमृतमन्थनमन्दरबत् क्रियत शलयवेदितं चतुर््याम् । एवमूक् चतुष्टये शरीरे 
तख शुद्धानन्द्रससख अभिपवणसहकारिभूतानि साधनानि कर्माणि चोक््वा, वतां 
सोमं खीङर मगयजिन्द्रवि प्रार्थितं ऋषिणा ॥ 

ततश्च क्रग्मिश्वतसुभिः अधिषवणीयक्रमे प्रस्तौति । यसिन् फलकदये सोमो 
निष्पीञ्यते तदधिषतवरणफलकद्वयम् , वनस्पतिश्चन्दव्यवहायं दारुमय तान् । अत्र प्रथमं 
दास्यागृगम्यां उदूखल श्चब्दरक्षितं शरीरमेव प्रस्तूयते । अथिष्वणफलकद्यरशितयोः 
प्राणमनसोराधारभूनं हि शरीरम् । तच्च वानस्पयमेव भवति, कन्दमूरफलादिपरि- 
गोमलात्तखय । यथपि गृहे गृहे" एकैकस्यापि मनुष्यस्य शरीरं युक्तं भवति, वथाऽपि 
तच्छरीरं विशिष्टे यत्र सोमः श्यते, तसाजयषोषो भवतु, हे देह, जडोऽपि त॑सोभ- 
धरसि, उपाततक्घानोऽसि चेति पश्वम्यामृचि गीवम् । तव बलप्रदः कायंसाधकः प्राणः 

श्फुरेदेव मतिमताम् । अस्मिन् सुक्ते ् रावाधिषवण्यादीनां भसत््रतिपादितसङ्केतभ्यवस्थां भवरम्भ्य मच्रार्थोऽ 
अ्रंसन्धेयः । भधिषवणफरकद्रयं चमस्षपात्रद्रयं॑प्राणमयमनोमयरूपे इति भस्ाभिः घड्धेतो विवृतः । उदा- 

हरिभ्यमाणबाद्यणवाक्यमपि अधपिषवणफरकयोः सङ्केत रूपत्वमेवानुगरह्धाति, विशेषस्तु वतत एव फरके चावा- 

शरथिव्याविति । यद्यपि ते अपि चितेः दिभ्यकक्ष्यामूध्वां भोमकक्ष्यामधरां च ज्ञापयतः, तथाऽपि बहूभक्ति- 
वादिनां बाह्मणानां सङ्केतविवरणपद्धतिदुरवगाष्ा नावइयकी च भवति । अभिषवणीयेपु मन्रेषु तद्विवश्णेषु 

न्राद्यणेषु “ग्रावा ' वच्नभिति स्पष्टमुच्यते । स च (यावा देन्दः उर्ध्वा भवति । यथा उध्वं इन्द्रः उर्ष्वेण (्रान्णा" 
थन्रेण वृत्रं हन्ति, म्माब्णा प्रहतः सोमः स्वरसं विसृजति, एवं सोमरसः अभिपूयते । “ ऊजं॑धस्स्व * इति 

श्रङयजुरमघ्रार्थं कर्मोपयोगितया विव्रृण्वत् शतपथवा्यमिदं भवति (२-९-४) "उजं धस्स्वेति" रसं धस्खवेत्येवेतदा 
‹ धिषणे वीडी सती वोडयेथामूजं दधाथाम् ` इति इमे पएवेतत्फरके... -.- तत्र योऽप्येते फलके भिन्यत् इमे 

ह वै चावापरथिवी एतस्माद् वन्नादुद्यतात् संरेजे... .-. ' पाप्मा हतो न सोमः › । अत्र मावा वन्न, सोमाभि- 

धवाय तेन प्रहारे पाप्मा हतः न सोमः इत्यादि स्पष्टमुक्तम् । सोमाभिषवा म्रा भध्वयुंशाखीया एव र्य 

उल्कृष्टमर्थं प्रतिपादयन्ति । ° यत्ते सोम दिवि ज्योतिर्यत् प्रथिव्यां यत् उरौ अन्तरिक्षे । तेनास्मै यजमानाय 
डर राये कृषि भधि दात्रे वोचः ॥ › (शु. य. ६-३३ ) भन्ये चेवेजातीयकाः शतकम भवन्ति । भथ ऋक्- 

क्व॑हितायां ^ म्रावा ` वन्ने उध्वैमूलं इन्द्रवेभवं सोमसवहेतुः अन्तर्यागनिभ्पादिका दिष्या चोतमाना वार्-दत्यादि- 

श्वरूपस्थानप्रभावादिबोधकाः हातश्ञो भवन्ति मन्ना: । भत्र उ्वेवुघ्र-पृथुवुधादिशब्वाः उर्वमूर-ङृदष्प्रतिष्टा- 
धर्था मन्रवर्णैषु साधारणाः । इद केचन ऋचः उक्ता्थस्योपपादनाय भवन्ति । ' ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ङतयेऽस्िन् 

अजे शतक्रतो ' ( १-३०-६) “ऊध्व ऊ घु ण ऊतये तिष्ठ देवो न सविता । ऊर्ध्वां वाजल्य सनिता ( १-६६-१६) 

विश्वमेवोध्व॑मूक, अस्मदादीन् उर्व॑प्रतिष्ठान् ऊध्वजीवनान् विधातु देवः सर्वोऽपि ऊर्ध्वो भवति । इन्द्रोऽभ्रिः 
सविता वा ऊर्वं स्थितो न ऊर्ध्वान् करोत्विति शाश्वती भवति वेदेषु प्रार्थना “ऊर्ध्वो नः पाह्य्सो नि केतुना... 
कृषी न उर्ध्व चरथाय जीवसेः (१-३६-१४) । अथ पृथुवु्स्थरानि कानिचिन्नवन्ति ““गोमानपने *** *““ दीर्घ 
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ठततेजितो भवति पुरतः, तसाद् सचुहि सोमम्, विसृज सर्वानुभूतिसारभूतं ति 
निलीन अयन्तगाट-सान्द्रतमवमः प्रदेशेषु निभप्र देषेभ्यो देयं रसमिति षश्याद्दधोषितम्। 
अथ रारीरयोरत एव बनस्पयोः प्राणमनसोः उवैर्विजम्भमाणयोः बलसमृद्धयो 
मोगशक्तिसम्पश्नयोः इन्द्राश्वतुस्यता प्रस्तुता सप्तम्याम् । महद्धि; सानोत्कषैसम्पैः 
सोमामिष्वहतुभिः शक्तिषिकषेषेयृक्तौ युवां मधुमतमं इन्द्रपरिग्राद्यं सोमं सुत इवि 
बनस्पतिश्चन्दलकषितयोः प्राणमनसोः सम्बोधनं अष्टम्याम् । श्दधे देहे, सिद्धे पत्रे 
द्रोणकलक्नश्ब्दप्रतिपादिते सोमरसो निधीयतामिन्द्राथेमिति नवम्यामन्टयायाम् । तत्र 
च तथा शरीरकलशे अभिपुतरतस्यापनात् पूर यत्कतेष्यदरुक्तं तचादधेयम् । ‹चम्बोः' 
चमसपात्रवत् स्थितयोरधिषवणफलकररकषितेयोः प्राणमनसोः योऽवश्चिष्टः सोमस्तमाहयं 
करीरादृष्व पवित्रे याने शोधनाय धिप्ा चितपरकाशरदिमरुक्िते गोः आवरणरश्षणभूते 
अन्नमयां रो चमंणि निशिप्य शोषितं साधित च रसं द्रोणकलकशपदतेदनीयेऽन्नमये देहे 
लापय दिस्युकतय् ॥ इति प्रथमस्य द्वितीये षङ्शो वर्गैः 

रयिः पृथुबुध्नः सभावान्" (४-२-५) । “प्रति प्र याहीन्द मीढुषो नन् महः पाथिवे सदने यतस्व । अथ 
यदेषां पृथुवु स एताः तीर्थे नायैः पौँल्यानि तस्थुः" (१-१६९-६) भत्र विपुलप्रतिष्टाः ऊर्ध्वाः पुरुषदाक्तय 
+नार्यः' उक्ताः । (“सुवह्माण देववन्तं उरं गभीरं पृथुवु इन्द । श्रुतं अषि उभरं अभिमातिषाह अस्य चिश्र 
वृषणं रयि दाः"? (१०-४७-१३) । अथ प्रावा उध्वैः भङमपययः दीषिवागरूपः ऊरप्वया वाचैव सोमः सुतो 
मवती्यादीनां सङ्खेपेण मन्रांशोेखो भवति “अवक्षिप दिवो ङमानसुञ्वाः (२-३०-५) ््रावाणेव तदिदर्थं 
जरेथे" (२-६९-१) "बरिर्वा -* - ̂ ग्रावा यत्र वदति कारः (१-८३-६) “आतिष्ठ वृत्रहन् रथं - शर्वाची्न* -“ 

सते मनो भरावा कृणोतु वग्युना' (१-८४-३) (त्रो वातो ` तद् ग्रावाणः सोमसुतः” (१-८९-४) भ्यश्र 
ग्रावा वदति तत्र गच्छतम्” (१-१३५-७) “सुक्रत् सु पाणिः स्वपन् ऋतावा `ˆ `“ उध्वप्रावाणो अध्वरमतष्ट" 

(१-५४-१२) (तव य॒ मन्तो भवचैयो ग्रावेवोच्यते" (५-२५-८) “स्थिरं मनश्रकृषे जात इन्द्रः ˆ` ` लदमाने च्ित् 

शवसा दिश्चतः' (५-६०-४) मयं जनाः --* `` वदन् ग्रावा भव वेदिं भ्रियाते" (५-३१-१२) “उक्षासमुतरो 

मध्ये दिवो निहितः पएश्िरइमा' (५-४७-३) न्तं स्वा देवेभ्यो ग्रावभिः सुतः" (९-८०-४, प्राश्णा तुशो अभि- 

तः पवित्र सोम गच्छसि । दधत् स्तोत्रे सुवीयैम्' ॥ ( ९-६०-१९ ) एवमन्येऽपि मच्राः श्रातद्रा ऊर्ध्वस्य 

इन्द्रसम्बन्धिनो भ्राष्णः स्वरूपवीयप्रतिपादकाः अन्तर्यागार्थपरा यथाकथञ्चित् करमर समन्ययश्नमा भपि कष्विव् 
सङ्गतार्था दरोदहयन्ते । वामदेभ्यसूक्त द गर्भे नु सश्नन्वेषां ` इति विस्पष्परमार्थरषस्यं सूक्तं कमटग्याख्याने- 
वपि भवकहतयेवाङ्णीकरतै गो-करशादिस हेतशब्दयुंक्तमेवावतिष्ठते । तस्यान्यामृचसुलिख्य विचारोऽयं समा- 

च्यते । "भध श्वेते कक्षं गोभिरक्तम्' (४-२७-५ ! विस्तरभिया न अप्राख्यायते । इद् स्ववधेयम् । भग्र करुक्र 
द्रोणकलशः । श्वेतः शुभ्रः । द्धं शरीरमेव पात्रम् । गोभिः प्रक्तारदिमभिः भक्तं सिक्तम् , अन्यदूद्यम् । विस्प्ट- 

बटिर्यारसाधनसामम्रीक्रियादिप्रतिपादकल्लब्दप्रचुरस्य ‹ यत्र मवे*सिसृक्तस्य देशोन रहस्याथैः साध्यत हति मा भूद्- 
अमश्िन्तकानामिति समासतो वा प्रदुरिते रहस्यार्थगोपनं, अव्रापि क्रचिदसङ्गतिबश्यार्थस्य प्रद्रिता नेयरूम् ॥ 
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ज षष्ठेऽनुवाके “यश्चिद्धि सल सोमपा" इति सप्तचं षष्ठं क्तं शुनःशेपस्यार्म् । 
-अङ्किष्डन्दः इन्द्रो देवता ॥ 

प्रधमाय्श्माहद- 

यच्चिद्धि संय सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि | 
आत् न॑ इन्द्र शंसय गोष्वदवेषु शधरिषु सहसरषु तुवीमघ ॥१॥ 

यत् चित् हि सत्य सोमऽपाः अनाशस्ताःऽईव ससि आ तुनः 
इन्द्र शंसय गोषु अश्चैषु शुभ्रिषु सहखषु तुविऽमघ ॥ 

हे सोमपाः सोमख पातः, सलय खरूपे सख, यचिद्धि यचि षयं 

अनाहास्ता इव अप्रशस्ता इव, अश्रेष्ठा इव स्मसि मवामः, तथाऽपि हे तुविमघ 

बहुषन, ( बदो्षिविधतं, धनस्य दिव्यतं च बोष्ये ) इन्द्र, वं गोषु प्रहारशमिरूपेषु 

धनेषु निमित्तभूतेषु अश्वेषु मोगसमथक्रियाशक्तिसम्पभप्राणस्पेषु, तथा शुननिषु 
शोभनेषु रिवङ्रेषु सहस्रेषु सदस्रबिषेषु च योगकषेमेषु निमित्तभूतेषु, नः असान् 

आङ्ग्य आश्चस्तान् इरु, प्रशस्तान् विधेहि । अनाश्स्ताः- शंसु स्तुतौ, निष्ठेति 

भावे क्त! । ससि- इदन्तो मसिः । तु- रचि दीषेः। शुम घातोः क्रिन् प्रलययः ॥ 

दितीयामूचमाह- 

शिरिन्वाजानां पते शचींवस्तवं॑दंसनां । 
आतु न॑ इन्द्र शंसय गोष्वषु शुभिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥२॥ 

शिप्रिन् वाजानाम् पते शचीऽवः तव॑ दंसना आ तुनः इन्द्र 

शंसय गोषु अच्चैषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुविऽमघ॒ ॥ 
हे शिप्रिन् शोमनशिप्रयुक्त, यिगप्रश्ब्दो इनपर्यायः, शिप्रेण इखं रक्ष्यते । 

शचीवः शक्तिमन्, शची शक्तिः कमेनाम, मतुपो बः छन्दसि । वाजानां पते 
समरद्धीनां पालक, तव दंसना करिया टषटर्वा, सवेसमर्ेवि शेषः । तसमादसान् 
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आश्वसयेत्युत्तरार्धेण सङ्गच्छते । अन्यत् प्रा्वत् । दंसना- दंसि-दंसनदशनयोः, 
श्ञीरिङ्गनिर्दलात् वाक् इति स्कन्दस्वामी ॥ 

ततीयागचमाद- 

नि ष्वापया मिथूटश! सस्तामबुध्यमाने 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वषु शुभ्रिषु सहसषु तुवीमघ ॥॥ 

नि खापय मिधुऽटरां सस्ताम् अवुध्यमाने इतिं आतु नः इन्दर 

शंसय गोषुं अश्वेषु गुभनिषुं सहसैपु तुविऽम॒घ ॥ 
अस्मिन् “मिथूदृशा ' ‹गदेमं” इृष्दणाच्या' (कृकदाश्वं ' इति परोक्षवचनानि 

प्रयुक्तान्यवधेयानि । मिथूटरा मिथुनतया परस्पराश्रयसम्बद्धवेन दृश्यमाने दन्द- 

भूते अहोरात्रवत् तमः प्रकाश्चवत् अष तिष्ठमाने इयथः, निष्वापय नितरां सुपे इर । 
ते च अबुध्यमाने बोधशन्ये भूवा सस्तां निद्रां गच्छताम् । अन्यत् प्राग्वत् । 

मिथृदज्ला- मिथू इति भिथुनख च्छान्दतं रूपम्, दशः क्विप्, मिधृदक् दविवचनग् । 
सस्ताम्- परस खमे लोट्, छान्दसो धातुः । 'उत लये देवी सुभगे मिधूदशोषासानक्ता' 
(१-२१-.) इत्यत्र पर्यायेण परस्परदशौ दिनं रात्रिशेति स्पष्टमाह मश्रः । अस्यामृचि 
भहोरात्र-निद्राजागरणादि-दन्दवशगो मा भूपे इति विवक्षया दन्दरभूतं सवे निर्व्यापारं 
अवतिष्ठताम् इति प्राथेयते मन्द्रा ॥ 

चतुर्थीमृचमाह-- 

ससन्तु ल्या अरातयो बोध॑न्तु श्रुर रातयः | 

आत् न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्र॑षु ठवीमघ ॥४॥ 
ससन्तु लयाः अरातयः बोध॑न्तु शूर रातयः आतु नः इन्द्र 

शंसय गोपु अश्वैषु शुधिपुं सहसरषु तुविऽम॒घ ॥ 
व्याः ताः परोक्षाः असराकं न प्रयक्षभूता अपि वतमाना ९ अरातयः अदान- 

श्रीलाः अयज्वश्चक्तयः, यजनविरोधिनो मानुषा अमानुषा वेत्वभेः, ससन्तु निद्रा 
श्ा्नबन्तु, नि्व्यापारतां गच्छन्तियथेः । हे श्रुर शौययुक्त, रातयः दानशीलाः 
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तद्विपरीता अव एबानुङ्ूलाः बोधन्तु जागरिता भवन्तु, असदाुङ्घस्याय प्रचा 

भवन्तु । अन्यत् पूववत् ॥ 
पञचमीमृचमाह- 

समिन्द्र गदभ स्रंण नुवन्तं पपयामुया 
आत् नं इन्द्र शंसय गोष्वषु शुभिषुं सहसैषु वुवीमघ ॥५॥ 

सम् इन्द्र गदभम् मृण नुबन्त॑म् पापया अमुया आ तुनः इन्द 
[1 गोषु 

रसय गोषु अश्चैषु गुध्िषु सहख्रषु तुविऽमघ॒ ॥ 
दे इन्द्र, अमुया अनया श्रूयमाणया पापया अनृतबिद्धया बाद्याम्यन्तर- 

संबादद्यल्यया अत एव॒ भपल्रकटोरया वाचा नुवन्तं लां स्तुवन्तं गदँ भं गदे भवद् 

अ्घव्रायं स्तोत्र्ब्दमात्रभारवाहिने अवश्चजडगतिक व्यथविपरीताथेविरसं बा पामर 
सामान्यमनोरूपं सं्रण सम्यख्ारय । आ वित्यादि पूषवत् । मृण र्दिसायाब्, 
तुदादिः ॥ 

पष्ठीमृचमाह - 

पतति कुण्डृणाच्या दुरं वातो वनादपिं 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषुं सहस्रेषु ठवीमघ ॥६॥ 

| |, । । पतति कुण्डुणाच्या दुरम् वातः वनात् अधिं आतुनः इन्द्र 
9 भिषुं 

शंसय गोषु अषु शुधिषुं सहसेषु तुविमघ् ॥ 
वातः अससप्रतिङ्कलः वायुः कुण्डणाच्या गरगोरिकया, यनचरी विशेषः 

कृण्डमाची, तया सह वनात् अधि बवनादभिकं उध्व वा दूरं पतति पततु । 

अन्पत् भ्यारूयातम् । इुष्डगाच्या कुटिरगया इति सायणः । इंडि दाहे, अतो 
युट् इण्डनभू्, उकारात् परस्य अकारस्य ऋकारग्छान्दसः, एवं इृष्डणं तदश्चतीति 
ङृष्डुणाचीति सायणः । ऋचस्तात्पयमेवंविषं भवति । इष्णाचीति परोक्षबचरन 
पूजि गद्भवत् । श्यं च वनचरी कलासजातिः । गदे भस्याः देने जनि्टमाहुः + 
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अनिशापादनदुष्टशक्तिषिशेषोपरश्वणमिदं ङष्डणाषीपदम् । अस्मसप्रतिकूलः सर्वाऽषि 
जातः ख्वावासमरण्यग्रदेशं गच्छतु ङण्डणाच्या बनचयां सहेति मावः । अन्यत् पूवेवत् ॥ 

सप्तमीमृचमाह- 

स परिकरो जहि जम्भया कृकदाश्वम् | 

आतु न॑ इन्द्र शंसय गोष्वषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥७॥ 
सवेम् पारिऽकोशम् जहि जम्भयं कृकदाश्वम् आ तुनः इन्दर 

शंसय गोषु अन्व॑षु शुभिषुं सहसेषु तुविऽमघ ॥ 
सर्वं सवबिधं परिक्रोशं स्वेतः आक्रोश्षकर्वारं दुष्टशक्तिबिशेषं (कुश आहे, 

परितः क्रोक्षयतीति परिक्रोश्चः, पचाचच् ) जहि मारय (दन्तः ोट्, जहि आदेश्षः) 

कृकदाश्चं छृको हिसा तां दाशति ददाति पथामागं मानुवेभ्यो विशेषतः देवयाजिभ्य 
इति शेषः, भूतविशेषं दशं जम्भय नाश्य । अन्यत् प्राग्त् । इक्चम्दः, डज 
हिसायाम्, कन्-प्रययः । जम्भय- जम्मि नाश्चने, चुरादिः ॥ 

इति प्रथमस्य द्वितीये सक्चविश्षो वगेः 

पषटेऽनुबाफे आ व इन्द्रमित द्वाविश््युचं सपं क्तम् शुनः शेषस्याके गामध्रम् । 
भसाकमियेषा एकाद्श्ची पादनिचृद्रायत्री । शश्वदिन्द्र इति पोडश्ची त्रिष्टुप् । भादितः 
भोडश एन्यः, ततल्िक्च आश्भिन्यः, अन्यास्तिस् उकेदेवताकाः ॥ 

तत्र प्रथमामूचमाद- 
आ व इन्द्रं करिविं यथा वाजयन्तः शतक्रतुम् । महि्ठं सिञ्च इन्दुभिः ॥२१॥ 

आ वः इन्द्रम् करिविंम् यथा वाजयन्तः शतक्रतुम् मंहि्टम् 

सिख इन्दुभिः ॥ 

मो देवाः! वः युष्माके युष्मदीयमियथेः अथा वचनभ्यययः, इन्दर 
वाजयन्तः बाजमिच्छन्तः समृद्धिकामा वयं इन्दुभि : सोमेः आसिञ्े भा 

सिश्वामः भासिक्तं ङमः तपेयाम इति याबत् (वजनम्यत्ययः) । शीदशय्! शतक्रतं 



भ. १, म. २, ब. २८] ~ २९२ ~ [स १, भयु. ६, घु. ३० 

अहुकर्माणम् , पनः कीदशम् १! मंहिष्ठं प्रभूततमम् (मदि बृद्धो, ठजन्तात् महितः 
शषठन् छन्दसि) । अत्र दृष्टान्तः ' क्रिविं यथा क्रिनिः इूपनाम, यथा लोके षं 

भदया ङर्ययादार्योदकं तेन पूरयन्ति, तथा सोमैवयं ह्द्र पूरयिवा समृद्धिमन्तो 
अवामः । 'भवेम' इति लिङ्थेः उचितः ॥ 

दवितीयामृचमाह- 

श्तं वा यः शुचीनां सह॑ वा समारिराम् । पदु निन्नं न रीयते ॥२॥ 

शातम् वा यः शुचीनाम् सहस्रम् वा सम्ऽआंरिराम् आ इत् ऊम् इतिं 

निज्नम् न रीयते ॥ 
यः इन्द्रः शुचीनां शद्धानां सोमानां रातं वा शतं बकम्, समारिरां 

समी चीनेन आश्चिरास्येन मिश्रणद्रन्येण युक्तानां सोमानां सहसरं वा अलयषिई 

मृदं वेयथंः, एदु आगयेष निन्नं न निन्नप्रदेशं आप इव रीयते अनायासेन 

ध्रारोति, तमिन्द्रमिति पूषेयर्चा सम्बन्धो योग्यः । दध्याशिरः सोमाः रहस्याथेषराः 
श्ागुक्ताः अमितमपि सोमं खीकतं प्रशुरिन्द्रः आपः निभ्नसरमिब अनायासेनागच्छतीति 
भावः । रीस सवणे दिवादिः । प्रयोगे सवत्र मन्रेषु अनायासगल्यथतया ब्राह्मः, तथा 
सायणीयमपि, न केवलं प्रा्यथां घातुः ॥ 

वतीयामृचमाद- 

सं यन्मदाय शुष्मिण एना ह्यस्योदरे । समुद्रो न उयचों दधे ॥३॥ 
सम् यत् मदय शुष्मिणं एना हि अस्य उदरं समुद्रः न व्यचः दधे ॥ 

यत् पूर्वोक्तं शते शचीनां सहसरं बा समाशिरां सोमानां, शुष्मिणे बरबते, 

शन्द्रय मदाय संदर्षाय सं सङ्गतं भवति, एना हि अनेनैव सोमानां भूज्ना अस्य 
श्रय उदरे इक्षौ व्यचः व्याप्तिः (ग्याप्य्थाद्रवचेरसुन्) दधे एता भवति । 

वत्र दृष्टान्तः । खमुद्रो न सुद्र व, यथा सथुद्रोऽपां राशिः, उदकेन व्पातिमान् , 

्यत्तापरिच्छेदबजं अपां आधारो भवति, तथा सोमानामिन्द्रङुक्षिरिपवि भावः । प्रथम- 
39 
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दवितीयक्रग्थैन सङ्गच्छत हदम्, हन्द्रोदरं अतिमानसोमाधारपात्रमिति कथनम् । (यः 
क्षिः सोमपातमः सथुद्र इव पिन्वते" दइदयत्रापि एवंजातीयको माबोऽबधेयः ॥ 

चतुर्थामचमाह- 

अयमं ते सम॑तसि कपोतं इव गभधिम् । वचस्तच्छन्न ओहसे ॥४॥ 

अयम् ऊम् इति ते सम् अतसि कपोत॑ःऽइव गभेऽधिम् वर्चः तत् 

चित् नः ओहसे ॥ 
अयं उ अयं च असखाभिरप्येमाणः सोमः ते तभ्यं वद्थमियर्थः | यष 

सोमं वं सं अतसि सम्यक सातलयेन गच्छसि । तत्र दृष्टान्तः । कपोत उवं 

पिशिरोषः पारावतो यथा गभधिमर् गभधारिणीं कपोतिका गच्छति, तथा वं सोरम 
्राममोषि । तत् चित् तस्मादपि नः असाकं वचः वचनं सतोत्रे ओहसे प्रामोषि 

सामोदं शरृणोषीलयथेः, गतौ याचने च वतेते अदैदयथं उहहिर धातुः । गमेषिः- गर्मोऽ 
ख्यां धीयते । इन्द्रः सोमं कामयमानः भोजं मोनं पूनः कपोत इव कपोदीं गतोऽपि 
पराष्य रिरसुमेवतीति दृ्टान्ते कपोतस्य भैशिष्टयमवधेयम् । यद्यपि सामान्यतः 
तियेश्चः गर्मिणीपु न रमन्ते, तथाऽपि पारावतः अनुदिनगप्रवधमानः श्रियां गर्भिणीं 
अपि कामयते रत्यथम् । अत एव हरिराह- “पारावतः खरशिलाकणमात्रमोजी । 
कामी मवदयनुदिन वद कोऽत्र हतुः इति । अन्यच्च प्राचीन पद्यं भवति । "कल~ 
कणितगर्भेण कष्ठेनापूर्णितेक्षणः । पारावतः पराश्रय रिरसुश्वम्बति प्रियाम्” ॥ इन्द्रख 

तथाविघसोमकामलप्रतिपादनेन इन्द्रमागवते सोमयाजिनि रहोयरिकनिष्ठे पुरुषे तख 
रत्यतिक्चयः स्पष्टो मवति ॥ 

प्चमीम्चमाह- 

स्तोत्रे राधानां पते गिवोहो वीर यस्य॑ ते । विभूतिरस्तु सुलत। ॥५॥ 
स्तोत्रम् राधानामर पते गिवाहः वीर यस्य॑ ते विऽभूतिः अस्तु सूनृतां ॥ 

राधानां धनानां, बिविधानां दिग्यानामिति बोध्यम्, पते पालक, गिर्वाहः 

गीर्भिः दाबिष्कारकतोत्रवागिमिः उद्यमान, (वहतेः असुन्) वीर विक्रमश्षारिन् ते 
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वब (कमणि षष्ठी) स्तो बद्विषयकमिययंः यस्य यत्कतृकं मवति, तख सूनृता 

श्रोमना सला च वाक् विभूतिः रेशवयं अस्तु मवतु । श्भा वाक् महददेधये 

भवति वेत्, स्तोत्रं सार्थकं भवति वाक्सिदधेः । घनता प्रियसया वाक् ठोके प्रसिद्धा, 
बेदे तु असखदुक्तार्था ॥ 

इति प्रथमस्य द्वितीये भष्टार्विद्ो वर्गः 

वष्ठीमृचमाद- 

ऊष्व॑स्तिष्ठा न ऊतयेऽसिन्वाजं शतक्रतो । समन्येषु त्रवावंहै ॥६॥ 

ऊषध्वैः तिष्ठ नः ऊतये असिन् वाजे शतक्रतो इतिं शतऽक्रतो 

सम् अन्येषु त्रवावहे ॥ 
दे शतक्रतो शतकमन्, अस्मिन् प्रयतेमाने वाजे प्राप्तव्ये स्द्धिविषये 

नः असाकं ऊतये अभिवृद्छथं ऊध्व; तिष्ठ उचैः धतो भव, तेनासाक्घ्चदरमनं 

छष्वेयितिः सिद्छेत् । ततः परं अन्येषु विचारयितव्येषु विषयेषु सं सङ्गतौ भूता 

ब्रवावहै आवां चं च अहं च, सम्भाषरावदे । रेटशोऽन्तरङ्गन्यवहारो देवताभिः सह 
ऋषीणां साधारणो रक्ष्यते ॥ 

सप्रमीमचमाह- 

योगैयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये ॥७॥ 
योगेऽयोगे तवःऽत॑रम् वाजंऽवाजे हवामहे सखायः इन्द्र॑म् ऊतये ॥ 

योगेयोगे तत्र तत्र इच्छालामे षिषये वाजेवाजे तत्र वत्र समृद्धौ निभित्त- 

भूतायां च सखायः सखिभूता वयं इन्द्रं देवं ऊतये असदभिबृदये हवामहे 

आहयामः । कथभूतमिन्द्रम्{ तवस्तरं अतिश्चयेन बरिनम् । ववसः शब्दात् 

भसर्थीयो विनिः, छान्दसो रोपः ॥ 

अष्टमीमृचमाह- 

आ घां गमद्यदि श्रव॑त्सहसिणींभिरूतिभिः । वाजेभिरुप नो हव॑म् ॥<॥ 

आ घ गमत् यदि श्रव॑त् सहलिणीभिः ऊतिऽभिः वाजेभिः उप न॒ः हव॑म् ॥ 



क. १, भ. २, व, २९] ~ ९९६ - [भ. १, गणु. ६, शु, ह० 

घ पादप्रणः संहितायां दीषेः । स इन्द्रः यदि रवत् शृययाघदि, रूप्† 
नः हवं असदीय दवं आहन, श्यथेः । उप आ गमत् असमत्सभीषपं अवर््य 

आगञ्छेत् (रवत्, गमत्, दयं ष रिङर्थे ठेट्) कथमागच्छेत्! सहसिणीभिः 

ऊतिभिः बीमिः बृद्धिभिः तत्सम्पादिकाभिरिलयथः, तथा वाजेभिः समृद्धिभिश 
युक्तः आगच्छेत् । इत्थंभूतलक्षणे ठतीया ॥ 

नवमीमृचमाह- 

अनुं परलस्योकंसो हुवे तुविप्रतिं नर॑म् । यं ते पूव पिता हवे ॥९॥ 
अनुं प्रलस्यं ओकसः हवे तुविऽप्रतिम् नर॑म् यम् ते पूर्वम् पिता हवे # 

प्रल्स्य परातनख ओकसः सखानख सङ्ाश्नात् तुविप्रतिं तुबीनां बहनां 
जन्त्य{गप्रवृसानां प्रति प्रतिगन्तारम्, वान् अनुग्रद्यीतं आगन्तारभिययेः, नरं पुरुषं 

बरिनं न्द्रं अनु हवे अयुक्रमेण आह्वयामि । यं ते वां (बिमक्तिव्यत्ययः) पिता 

नसत्पिता पूर्व ह्वे जुहुवे, आहतबान् । पितेति पू्पुरुषाणाग्षीणादुपलक्षणम् । इवे- 

ह्वेञ् धातुः, द्विवेचनामावः छन्दसि बहुलम् । ठुबिप्रतिम्- प्रतिः प्रतिनिभि-प्रति- 
दान पोरितिवत्, सश्वब्नतया प्रयुक्तः, भीमपनो मीम इव । ते- जामिति विभक्ति 
ष्यत्ययेन न्द्रमिति व्याख्यातम्, उत्तरत्र इन्द्रसम्बोधनभ्रवणात् सङ्गच्छते चेतत् । 
यवा आत्मानमेव ऋषिः ' तब पिता यं जाहूतवान्' इत्याह ॥ 

दशमीगृचमाह- 

तं त्वां वयं विश्ववारा श्ासहे पुरुहूत । सख वसो जरित॒भ्य॑ः ॥१०॥ 

तम् त्वा वयम् विश्ववार आ शास्महे पुरुहूत सख॑ वसो इतिं जरितऽभ्य॑ः ॥ 
विश्ववार षिव: बरणीष, पुरुहूत पुरुभिः बहुभिः आहूत, सखे समान- 

रूयान, भसत्पदाय, वसो धनभूत तं पूर्वोक्तगुणविशिष्ट स्वां न्दरं वयं तब 

सखायः जरितृभ्यः स्तोदस्यः, वेषामनुग्रहायेमित्ययः आशास्महे प्राययामदे ॥ 

इति प्रथमस्य द्वितीये एकोनश्रिशो यगः 
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एकादशीगमृबमाई- 

अस्माकं शिषिणीनां सोम॑पाः सोमपात्रम् । सखें वज्िन्त्सखींनाम् ॥११॥ 
अस्माकम् शिप्रिणीनाम् सोम॑ऽपाः सोम.ऽपान्ाम् सखे वञ्िन् सखीनाम् ॥ 

हे सोमपाः सोमख पातः अस्माकं सम्बन्धे षष्ठी, असत्म्बन्धिनां, 
-शिषरिणीनां शो मनद युक्तानां एखोपशणं, पानकमेगि प्रियदश्ंनवधोतनाथकमिदम् + 
'ङिप्रास्यां शिप्रिणीनाम्" (१०-१०१-५) इति सुचिप्रार्े शिप्रिणीश्चन्दः प्रषुक्तः । सोम. 

-पान्नां गोमख पातणां सखीनां सखिवसत्प्ियाणां देवानां सखे प्रिय, वज्िन् वजयुक्त, 
वामाभ्रयामः, स्तुमः, तवानुग्रह प्राथंयामे, इति वा वाक्यशेषः । अस्माक सखीनां 
-गवां समूहः बल्रसादादस्तिति बाक्यशेषः सायणव्याख्यानुसारतः ॥ 

दादक्षीमवमाद- 

तथा तद॑स्तु सोमपाः सखें वजिन्तथा कणु । यथां त उदमसीष्टयें ॥१२॥ 

तथां तत् अस्तु सोमऽपाः सखं वनच्जिन् तथा कृणु यथां ते उरमसिं 
इष्टये ॥ 

हे सोमपाः सोमख पातः, सखे सखिवतप्रिय, वजिन् वजयुक्त, यथा 
येन प्रकारेण ते तब इष्टये यजनाथ, यजतेः क्तिन् उदमसि उमः बयं काम्- 

यामहे, वश्च कान्तौ, इदन्तात् मिः । तथा तेन प्रकारेण तत् अस्तु तथजरनं 

मवतु, तथा कृणु तथा इर ॥ 

व्रयोदशीगृचमाद- 

रेवतींनैः सधमाद इन्द्रँ सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभिमेदेम ॥१३॥ 

रेवतीः नः सधऽमाद् इन्द्रं सन्तु तुविऽवाजाः क्षुमन्त॑ः याभिः मदेम ॥ 
तुविजाताः बहुबरसमश्दधयः रेवतीः धनव्रयः (रयिः दिष्यं धनं भवति, 

 रयिश्ब्दात् सम्भसारणे मतुप्, प्रथमार्थे द्वितीया ) सन्तु भवन्तु । कसा “रेवतीः "१ 
-बिशचेष्यं ऋवि नोक्तम् । स्तुतय इति सकन्दखामी, गाब इति सायणः, गावः स्युः, 
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न ता; पश्चवः, कितु प्रज्ञाररिमिधनप्रसवित्यः, बहुबरसमद्धिसम्पभ्नाः दिव्याः शक्तयः 

सम्पदो बा भवितुमहन्ति । तादश्यः सम्पदः सधमादे असाभिः सह हृष्यति इन्दे 
न; अस्माकं न्विति योजना (सह मादयतीति सधमादः, चुरादिः, सधमाधखयोः 
घशदेशः छन्दसि) । अस्माभिः सह संहषवति इन्द्रे मगवति असाकं सम्पद्ः शक्तयो 
दिष्या उक्तरक्षणा गाबो वा भवन्तु । याभिः उक्तामि; वयं क्षुमन्तः सम्भारवन्तः 

भदेम हम्येम । श्चुशब्दः अन्नवाची प्रायशः सायणीये, कचित् शब्दः स्तुतिः कीर्ति 

भवति, एकत्र रक्षणया (क्षुमति धनाद्वे' इति व्यारुयातम् । एवं हि सम्भारो रा्चिः 
निधानं वा प्रायः सवत्र सङ्गच्छते ॥ 

चतुदेशीमृचमाई- 
आ घ वावान्तनाप्षः स्तोतृभ्यो धृष्णवियानः। ऋणोरक्नन्न चकरथोः ॥१४॥ 

आ घ॒ त्वाऽवान् तमना आत्तः स्तोतमभ्यंः धृष्णो इतिं इयानः ऋणोः 

अक्षम् न चक्रथोंः ॥ 
ह धृष्णो प्रगरम, बलसाहसिन्, मेष तावान् बत्सट्छः (छन्दसि बतुप् ) 

स्मना आत्मना खयमेव (छन्दसि आकाररोपः) आप्तः प्रययितः बिश्वसनीयः 
भूता इयानः याच्यमानः सन् स्तोत॒भ्यः स्तोतृणामनुग्रहाथ अभीष्ट बलं आ 

शणो आदय प्रकषिप्तवानसि । तत्र दृष्टान्तः । चक्रयोः रथचक्रयोः अक्षं न 

अध्मिव । यथा चक्रयोरकषप्रक्षपेण दृदबन्धो जायते गमनाय रथः, तथा वमेव आप्घ! 
अन्यस्तत्सदश्चः भूवा स्तोवृभ्यो बलं अनुगृह्णासि । तादश्चममानुषं बलमन्तरा स्ठोत॒णां 
केवरं खबटेन गतिरेव न विद्ते । वादश अकषप्रक्षेपोपमितख्य स्तोतृषु बलनिधानख 
मेव ब्रदिध एव खामी । यमनुगृह्णासिवं, त वत्सरश्च करोषि इति अन्यत्रापि 
गीतो मखोऽवधेयः । कदु चुश्नमिन्दर त्वाब्तो नृन् कया धिया करते" (१-२९-४) । 
तसादिन्द्रसद्शः कृतः स्तोता हन्दरेणेव बलवान् भवति, न तु खात्मना । इदं च ऋचः 
वात्पयं उत्तरयर्जा सङ्गच्छते । उभयोक्रेचोस्तात्पयमिचारो नेव कृतः पूवेन्यारूपासु, 
ङृतशरद्धावः शुष्कः शोचनीय रक्ष्यते, ! लावान् अन्यो देवताविषेषः' “क्णो; 
पुर्षव्यययःः इति च पूवव्याख्या नाङ्गीह्ृताऽसाभिः । इयनः- यास्नाकमणः. 
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इमहे इत्यस्य रूपम्, इङ् गतौ तस्य चिटः कानच् । क्णोः- तनादिर्धातुः, उञि 
अडभावः, लडर्थे वा ङड स्यात् । चक्रयोः- चक्रञ्ञब्दस्य अकारान्तसखय इकारण्छान्दसः ॥ 

पञचदशीमृचमाद- 

आ यदवः शतक्रत॒वा कामं जरितृणाम् । ऋणोरक्षन्न शचीभिः ॥१५॥ 
आ यत् दुर्ध इातक्रतो इतिं शतक्रतो आ कामम् जरितृणाम् 

त्ररणोः अक्षम् न शचीभिः ॥ 

शतक्रतो शतक्रमन् इन्द्र, जरितृणां स्तोतणां यत् दुवः यत् परिश्रमात्मक 

कमं मवति, तत् आ तेषं कामं अभिरपिति आ ऋणोः खमेव प्रक्षिपसि। आ इति 

उपसर्गाभ्यासात् ' ऋणोः' इति क्रियया ददिः सम्बन्धयितव्यः । द्विःप्रयोग आदराथः । 
स्तोतणां यः परिभ्रमः यश्च कामः प्रापतव्यप्ुदिश्य भवतः, तदुभयमपि सिद्धये साधनं 
मवति । तदपि हनद्रेणेव स्तोतृषु प्रधिपषम् । दिव्यचपापनिरूपरक्ष्यतिद्धेः साधनभूतः 
तत्कामः तत्सदशपरिश्रमश्च इन्द्रायुग्रहेणव भषतः, तखेश्वरवात् कारयितृवाचच । तत्र 
दृष्टान्तः । शचीभिः शक्तिभिः तत्तरियाभिरियथंः अक्षं न अक्ष यथा रथचक्रयोः 

श्रक्षिषन्ति तद्रत् । अत्रापि पूषेवददृ्टान्तख प्रयोजनं ऽपरेयम् । यथा रथचक्रगतिरक्च 
निना न भिद्धयति, स्तोतेगतिरपि परिश्रमामिरषितवज न भवति । अत्र इन्द्रमेव (आ 
क्णो" इति सम्बोध्य आर, न तु पूेखयामृचि सायणव्याख्यानुसारतः इन्द्रसदश्चं 
जन्यं देवताविरेषम् । अनयोक्रचोः सम्बन्धोऽवपेयः ॥ 

इति प्रथमस्य दितीये च्रिशो बगैः 

षोडश्नीमृचमाद- 

शश्वदिन्द्रः पोधथद्धिर्जिगाय नानदद्धिः शाश्वसद्धिधनौनि ॥ 

स नों हिरण्यरथं दंसनांवान्त्स न॑ः सनिता सनये स नोऽदात् ॥१६॥ 

शश्व॑त् इन्द्रः पोधर॑थत्भिः जिगाय नानंदत्ऽभिः शाश्चसत्ऽभिः धनानि 

सः नः हिरण्य॒ऽरथप् दंसर्नाऽवान् सः नः सनिता सनये सः नः अदात् ॥ 
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शश्वत् सदा इन्द्रः देवराट् धनानि असराभिः प्राप्तम्यानि दिभ्यानि 
ज्योतिभलादीनि धनानि जिगाय जितवान् असद्थमिति शेषः | कैः साधनैः! 
मोगसाम्य॑क्रियाशक्तिकरणभूतेः जगजीवप्राणसङ्केतभूतैरशरैः । यद्यपि अश्वैरिति 
छन्दतो नोक्तम्, तथाऽपि चोतितं त्रिभिर्िशेषणेः । तान्याह । पोभरुथद्धिः पुनः 
धुन समर्थीमवद्धिः (प्रोथ पर्याप्तौ, पर्याप्निथ समर्थमिवः, यड ुकि शठ प्रययः) 
नानदद्भिः सन्तृभिप्रकाशकं शब्दं पनः पुनः इवद्धिः दषद्धिः' (णद धातुः यञ 
इक् प्वेवत्) राश्वसद्धिः पनः पूनः प्रश्रसद्धिः कायेसाधकपरिभ्रमोत्तरकारीनेः 
्रवासयुक्तेरियथंः । सः एवं अशरैजितवानिन्द्रः दंसनावान् क्रियावान् (दंसः 

कमे, दंस एव दंसना) सनिता दाता सन् नः असभ्यं सनये लामाय हिरण्यरथं 
दिरण्मयं ज्योतिमेयं रथ अदात् दत्तवान् । ज्योतिर्मयेन यानेन देवदत्तेन हि दिव्यं 
धाम गच्छन्ति देवकामा क्रषयः ॥ 

अथाधिनस्तचः, तत्र प्रथमां क्ते सप्तदक्षीमाद- 

आश्िनावश्वावयेषा यतिं शवीरया । गोम॑दस्ला हिरण्यवत् ॥ १७1 

आ अधनो अश्चऽवलया इषा यातम् शवीरया गोऽमत् दस्रा हिरण्यऽवत् ॥ 

दे दखा कमेनिष्पादकौ (गतम् ) अशिनो, अश्चावदया अश्ववलया प्राण- 
सङ्केतोऽश्वः सायः (आकारम्छान्दसः) शवीरया स्फुरद्रलया इषा पएषणया वेग- 

बस्ररणये यथः, आयातं आगच्छतम् । गोमत् प्रहानरर्मिसमृद्धं॑ हिरण्यवत् 
वेज; सम्पम्मं च अस्तु युवयोरागमनमिति शेषः ॥ 

तृचे द्वितीयां क्ते अष्टादशीमचमाद- 

समानयोजनो हि वां रथों दखावम॑व्यः । समुद्रे अश्िनेय॑ते ॥१८॥ 
समानऽयोंजनः हि वाम् रथः दस्रौ अम॑वयेः समुद्रे अशिना इय॑ते ॥ 

हे दरो, अश्विनो, वां युवयोः समानयोजनः समानं योजने अश्र- 
योजनं यख स रथः उमयोयुवयोरेकरथारूढवात् सशक्तः अम्लः बिना्चरदितः 
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अगृतचर्मा मवति । हि यसादेवं अविनाह़्ी तसात् समुद्रे अन्वरिक्षरष्िते बसण्डे 
वरिच्छेदशन्ये बाकाशे हेयते गच्छति ॥ 

तुके ततीयं क्त रएकोनर्बि्षीमृचमाह- 

न्यघ्न्यस्य मुधानिः चक्रं रथ॑स्य येमथुः । परि थामन्यदींयते ॥१९॥ 
नि अष्न्यस्वं मुधेनिं चक्रम् रथ॑स्य येमथुः परि याम् अन्यत् इयते ॥ 

दे अश्रिनौ, अधन्यस्य पवेतख मूधेनि उ्चमागे रथस्य एकं चक्र नि- 

येमथुः नियमितवन्तौ । अन्यत् चक्रे थां लोकं परि परितः इयते गञ्ति । 

भयः गोरिल्येके, प्रजापतिरारिलय इति स्कन्दखामी । अहन्तव्यः, पवेतः, च्दलात् 
इति सायणः । अत्र पवेत एव ग्राह्यः, तात्पर्योपपचेः । अश्विनोः रथख एकं चहं 
शथिण्या उचैः प्रदेशे, अन्यत् दिनि। रथश्च नियतो गतिविशेषः सङ्केतश्चष्डो प्राष्य । 
वख एकं चक्र पवेतस्य मूषेनि नियमितम्, अन्यद् दिषं परितो गच्छति, दिं प्रवि 
गस्छति बा (परि कमेप्रचचनीयः ।प्रति' हइयर्े प्राद्य इति स्कन्दलवामी ) । श्दमत्र 
शस्यं षोष्यमर् । अनमय प्रह्वः उममते पदे, मानुषस्य परिपएके चेतः शिखरे आभिनमेङ्ग 
क्रं नियमितम्, तादृशस्य पर्वतख मूषनि हि परक्षानोदयरदमेः प्रथमं खागतं भवति । 
शत्र पाश्चिनं न्योतिमेयं रथं आस्याय मघुमचमयोरशििनोर्योषा दिदो दुहिता उषोदेबी 
दिविमारोदति, यत्र अन्यद्रथचक्रं दिभ्य सथानं गच्छति । अध्िनो्व्यापारमविषय अन्यत्र 
भ्रोक्तमवभेयम् (४. ११०-११५) । दिनि एथिम्यां अधिनोः स्वारः (वेतस मूषेनि' दयन्यत्र 
भश्नवणेः स्पष्टो भवति “यानि खानानि अध्विना दधाथे दिवो यह्ीष्बोषधीषु विश्चु। नि 
धवेतख्य भूषेनि सदन्त (५-००-२) । अधिनोः रथः ज्योतिमेयः, (आ सातं नश्िना 
श्येन शयेलजाः (८-८-२) 'हिरण्यबन्पुरं हिरण्यामीश्च दिविस्पृ्म् ” (८-५-२८) अऋत- 
सम्बन्धद्योतकमे हिरण्य-दये-ज्योतिरादिकमवभेयम् । रथो इ बां ऋतजा अद्रिज * 
(३-५८-८) । अश्धिभ्यां सह त रथमास्िताद्ुषसमधिशयापि शतवाधाता मद्रा उषसः 
रासु अभिषटिचयुञ्ना ऋतजातसताः” (४-५१-७) इति बहुबचनेनोम् ॥ 

अथ उषखस्तृखः, तत्र तृचे प्रथमां क्ते रवि्ीमाद- 

कस्तं उषः कधप्रिये भुजे मतौ अम्य । कं न॑क्षसे विभावा ॥२०॥ 
4९0 
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कः ते उषः कधप्रिये भजे मतैः अमर्वयै कम् नक्षसे विभाऽवरि ॥ 
ह कधपिये स्तुतिप्रिये, (कथ वाक्यप्रबन्धे, थकारस्य धकारः छान्दसः वथा 

आकारस्य हस्वः) उषः उषःशब्दाभिषेये, क्तख उत्तमज्योतिषः घ्य प्रादुर्मावाव् 
राक तं आगामिन ज्ञापयन्तीं या दिवो दुदिता देव्या भा प्रसीदति सैवोषोदेवी भवति, 
तां सम्बोधयति । हे अम्य मरणवर्जिते, नियसलयवात्, कः मरः को मनुष्य! 
ते भुजे तव भोगाय वां मोक्तु (जेः सम्पदादिलक्षणः किप्, धक्" तसमै) प्रमवतीति 

देषः । टे विभावारे विशिष्टमासम्पने, (विपूर्वाद् भातेव॑निप् मवर्थीयः, नकारख 
रेफादेशः) कं कीदशं मनुष्यं नक्षसे वं प्रामोषि (नक्षतिर्गयर्थः) १ उक्तरध्षणाया! 
उषसः प्रसादाय शीटगधिकारी भवतीति पृच्छति । दद्शेन प्रभेन ममां अभिकारिणं 
इरे देरि" इति प्राथना ध्वन्यते । क्रषयः पूर्वे हाः स्तोतररदेवताप्रसादं लेभिरे । नेष्ट 
साधारण उषःकाल शरं स्तुतः । स सवेखयापि प्राणिजातख प्रयक्षो मवति प्रयम् । 
तत्र मनुप्यख विशिष्टा योग्यता नावर्यकी, वक्षुष्मत्तेवालम् । यदि प्रभातसमये मनु- 
ष्याणां लोकन्यवदारग्रषृत्तिरेव उषसो भोग इतयमिप्रेतः खात्, तदा अगिकरश्चरीरे- 
न्द्रियादिकरणः सर्वोऽपि प्राणिलोकः उषसो भोगाय प्रभवेत्, प्रभवल्येव । प्रत्यूष- 
समयमभिरक्ष्य उन्मत्तजनमन्तरा न कोऽपि खसथदृत्तः पुषः ह देवि, विभावरि, 
कस्जापुपमोक्तं षमः" इति पृच्छेत् । न वा भ्रान्तो मश्रदरष्टा, प्राडृतो वा जनः ॥ 

तृष द्वितीयां दक्ते एकर्विङ्ीमाद- 

वयं हि ते अम॑न्मद्यान्तादा पराकात् । अश्वे न चित्रे अरुषि ॥२९१॥ 
व॒यम् हि ते अम॑न्महि आ अन्तात् आ पराकात् अश्व न चित्रे अरुषि ॥ 

हे अरुषि आरोचमाने चिते विचित्रे विषिभवणयुक्ते अश्वे न बडवा श्व 
वसिते (उपमोग-दूतगतिकलादिद्योवनार्थेयदपमा) हे उषः, वयं स्तोतारो मनुष्याः 
ते सं बिभक्तिम्यययः, आ पराकात् परस्ताद् द्रस्यानादारम्य आ अन्तात् 
शमीपपयन्तं, अथवा दूरे बा समीपे वा अमन्महि ध्यायामः । असारं मतिमा- 
सिताऽसि जरं दूरादेव न केवलं समीप एव (मन ज्ञाने, इयनो दुक्, छन्दसि बहुलम् ) 
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हि अबधारणे । ठृतीयपादे न् उपमार्थीयः । “न अमन्महि" इति प्रथमचरणे सं- 
थोजितं सायणीये । न बद्धं समर्था इति निपेधाथेक्ो नस् इति व्याख्यातम् । अयुक्त 
वविधोऽन्वयः ॥ 

तचे तृतीयां षक्ते द्ार्विश्चीमाह- 

स्वं येभिराग॑हि वाजेंभिदुहितर्दिवः । अस्मे रयिं नि धारय ॥र२र॥ 
श्वम् व्येभिंः आ गहि वाजंमिः दुहितः दिवः अस्म इतिं रयिम् नि धारय ॥ 

दिवः युरे.क य, सवेश्याख पितुरूष्वधान्न इयथः । दुहितः पत्रि, दे उषः, 
व्येभिः तैः दिव्यैः वाजेभिः वाजैः दिव्याभिः सम्द्धिमिः सदेयथंः । तं आ गहि 

भागच्छ । अस्मे (असस सप्घम्याः शे अदेशः) रयिं धन दिव्यां सम्पदं, नि 

रारय नितरां खापय, प्रपिष्ठापयेयथः ॥ 

इवि प्रथमस्य दितीये एकत्रिो वगैः 

रवि प्रथमे मण्डले षष्ठोऽनुवाकः 

सप्तमेऽनुवाे पश्च क्तानि । तत्र मपरे प्रथम इति प्रथमं पक्त अष्टादश्चं 
भग्रेयम् । दिरण्यस्तूप आङ्गिरस क्षिः । अष्टमीपोडर्यशदश्यच्चिष्टमः, शिष्टा जगलः ॥ 

त्मन्ने प्रथमो अद्धिरा ऋषिंरेवो देवानामभवः शिवः सखां । 

तव॑ वते कवयो विद्यनापसोऽजांयन्त मरुतो आआज॑दष्टयः ॥१॥ 

त्वम् अश्न प्रथमः अद्धिराः ऋषिः देवः देवानाम् अभवः हिवः 
सखा तवं व्रते कवय॑ः विद्नाऽअप॑ंसः अजायन्त मरुत॑ः ् नाजत्ऽऋष्टयः ॥ 

हे अन्ने, तं परथमः आचः अद्भिराः अङ्गिरोनामकः अङ्गिरसां सर्वेषां 
भूलभूतः ऋषिः द्रष्टा, देवः ख्वयं देवः देवानां सर्वेषां देवानां हिवः शोभनः 
सखा ससिभूतः अभवः मवधि, जडे लङ । तंव चते बदीये कमणि, ठत्- 

करेककर्मणा हेतुभूतेन मरुतः मरुत्वज्ञशा देवाः अजायन्त जाताः, जायन्ते बा । 
कीटाः? कवयः द्रशरः विद्यनापस्षः भि्रनानि बेदनबन्ति अपांसि कर्मानि 
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देषां ते ज्ञानवत्कर्माणो मरुत इति सायणानुषारतः । विदन ज्ञानेन अपांसियेषां 
इति युक्तम् (बिद ज्ञने, अखात मक्प्रययः, षिश्रना इति वतीया, अटक ) । भाज- 

ष्टयः प्राजमानाः दीप्ताः ऋष्टयः येषां ते दीप्तायुधा हइलयथेः, भ्राजत् इति व्ययगे 
छत् । अभिरद्धिरसामाद्ः, तख भ्यापारमदिभ्ना उक्तलक्षणा मङ्तोऽजायन्त इत्युक्तम् । 
अङ्किरोरिचारः अन्यत्र सविस्तरं क्रियते । तेन बिश्दं स्याद द्धिरसं तश्वम् ॥ 

हिवीयामृवमाद- 

त्वम॑म्ने परथमो अद्भिरस्तमः कविर्देवानां पारं भूषसि वतम् । 

विभुिंश्वस्मे भुव॑नाय मेधिरो दिमाता शयुः कंतिधा चिदायवे ॥२॥ 

त्वम् अम्ने प्रथमः अद्धंरःऽतमः कविः देवानाम् परं भरषसि व्रतम् 
विऽभुः विश्व॑स्मे युव॑नाय मेधिरः द्विऽमाता शयुः कतिधा चित् आयवे ॥ 

दे अन्ने, त्वं घरथमः आचः अद्भिरस्तमः अतिश्चयेन अङ्गिराः अङ्गिरःभेह 

इयथः । अङ्गिरः श्चम्दस्य सस्ववचनसेन रूढावपि तमप्-प्रययपरस्य तख गुणवचनतया 
प्रयोगो यौगिकं ज्ञापयतीति बोभ्यम् 1 कविः अवीन्द्रियायेदर्शी सन् देवानां इत- 
रेषां व्रतं कम पारि भृषसि परितोऽलङ्करोपि। रि च तं विश्वस्मै सवेसे भुव- 
नाय रोकाय अनुग्रहायं विभुः विशिष्टो विरिघो वा भवसि ( बिपूैकाव् भवतेड- 
प्रययः) । मेधिरः मेधावान् ददिमाता दयोरोकयोर्माता निर्माता, यजमाने 

दिभ्यां मौमां च विततां दिरूपं चिवि्चब्दवास्यां प्रतं आधत्तेऽग्रिरिलयथंः । चावा- 
पएथिम्यौ मातरौ यसासौ इति विग्रहे, उभमयोकरियोः सङ्गतयोर्जायतेऽग्रिः । उभयोः 
अरण्योरिति याज्ञिकाः । तादृशस्वं आयवे मनुष्याय कतिधा चित् करिभिः 

विधाभिर्वा शयुः शयानः, मनुष्येषु वससि १ यावन्तो मसुष्यास्तावन्तस्तव प्रकारालतषु 

बवैन्त इत्यथः । शयुः- शीङ् खमे, असाव् उ-प्रययः। आयवे- रतेः उण्-प्रययः ॥ 

वतीयाग्बमाद- 

त्वमं॑पने प्रथमो मातारि-धन आविभव सुक्रतूया विवख॑ते । 

अरेजेतां रोदसी होतुवूर्येऽसंघ्नोभोरमयंजो महो व॑सो ॥३॥ 
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स्वम् अग्ने प्रथमः मातरिश्वने आविः व सुक्तुया विवसख॑ते अरे~ 
जेताम् रोद॑सी इतिं होतृऽवूरयः अस॑घनोः भारम् अय॑जः महः वसो इतिं ॥ 

हे अग्रे, त्वं मातरिदवने बायवे पथमः एख्पः, यजमने मातरिश्वनो 

जमवविलासात् प्राक् कविक्रतोरमेः प्राकटयमवश्यम्, तस्मान्मातरिश्वने प्रथमोऽिः । 
विवस्वते परिषर्यां इवैते (एषं सायणीयम् ) यजमानाय वदनुग्रदाबं सुकरतुया 
ओभनकर्मेच्छया युक्तः सन् आविभेव प्रकाशो भव । अथवा सुक्रतूया श्लोमनकर्म- 

छया ‹ विवखते” प्रकश्मानाय भआविमेवेति उपपभम् । होतृवूर्ये होत्रा बरणीषे 
कर्मणि, होठभूतेन अग्निना वरणीयो यज्ञः तसिन् प्रवतेमाने सति, रोदसी चौ 
सूथिवी ब, ताभ्यां लक्षिता ऊर्घ्वं दिश्या चितिः अधल्तात् पृथ्वीगता चितिः उमे ष 
अरेजेतां अकम्पेताम्, अग्नेयेङ्होत्बवरणे तयोः स्तम्धयोर्निद्रितयोरिब स्थितयो! 
यजमाने विलसितारम्मावधोतनाथेकं कम्पनं बोष्यम् । ताद्थहिमा दोतुररः । भारं 
यज्चख निर्वाहकायं मारं असघ्नोः सोदवानसि । हे वसो विश्वख लोकस वसुभूत, 
सह; महतो देवान् अयजः वं इ्टवानसि । मातरिश्ने- माता मानदेतुराकाश्च 

अन्तरिक्षं तत्र सिति, शवचयु्षभियादौ मातरिश्वन्-ज्ञब्दः कन्-प्रस्ययान्तो निपातितः । 
सुक्रतुया- सुक्रतुमात्मन इच्छति, ततो भारे अकाश्रययः, राप्, उदेश्चः । विब- 
ख्वते- षिवासतिः प्रकाशने परिचरणकमा बा । दोदवृर्ये- होत्रा वियत इति, उखं 
छन्दसि । असप्तोः- इष रहिसायां, अत्र सहनाथेः । महः- महत इति अत्-लोषः 
छान्दसः ॥ 

चतु्थीमृवमाह- 

त्वमं्ने मन॑वे याम॑वाशयः पुरूरवसे सुकृते सुकृत्तरः । 
दवात्रेण यदपित्रोमच्य॑से पयो त्वा पुवैमनयन्नाप॑रं पुन॑ः ॥४॥ 

खम् अघने मन॑वे याम् अवाशयः पृरूरव॑से सुकृतं सुङृत्त॑रः इवात्रेणं 

यत् पित्रोः मुच्य॑से परि आ ता पूतम् अनयन् आ अप॑रम् पुनरिति ॥ 
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हे अभ्रे, त्वं भनवे मनोः मन्तुः मननसामथ्यं प्राप्तवतः पुरुषस भुरा 

इत्यथः, याम् चुलोकं दिव्यं षामेयथेः, अवारयः शग्दितवानसि प्रकटितवान् ^ 

शाभ्यं प्राक्तम्यं चोऽवं दिव्यं श्शुनमिति प्रकाचितवानसीलयये; । तथा सुकृते शोमन- 
कमेकारिणे पुरूरवसे पुरु बह रौवि शम्दायत इति पुरूरषास्तसे उचर्षामाषिगन्तु 
बरहवक्रन्दनकारिणे यजमानारमने पुरुषाय सुक्र्तः अतिश्येन शोमनक्मेकारी भूता 

नं चां भवाद्य इति सम्बन्धः । यत् यदा पित्रोः अरणिरक्षितयोः ्ाबापथिन्पोः 

चिद्धिरेषभूतयोरूष्वाधःखानयोः शक्त्योः दइवात्रेण शिप्रमथनेन पारे मुच्यसे 
रितो भक्तो मवसि, शक्तिमथनाज्ञायसे, तदा तथोतपन्च तवां पूर्व पुरस् आनयन् 
आनीयाग्रतः अस्यापयन् । पुनः ततः परं अपरं पञ्चात् आ अनयन् , प्रथमं पुरोदिवं 

आहवनीयं विधाय ततः प्रयक्खितं अन्तरधीश्वरं गृहपतिं अङवज्ियथेः । अवाश्चयः- 
बशर शब्दे । पुरूरवसे- पूवेपदस्य दरो निपात्यते, रु शब्दे इयस्मादौणादिकोऽसुन् । 
पवे- सुकमे-पापादिषु छन इति किप्, वतस्तुक् ॥ 

पश्चमीमृचमाद- 

त्वम॑ग्ने वृषभः पुंष्टिविधेन उद॑तसुचे भवसि श्रवाय्यः 

य आहति पारे वेदा वष॑ट्कृतिमेकायुरये विश आतिवांससि ॥५॥ 

त्वम् अग्ने वृषभः पुष्टिऽवधनः उद्यतऽसुचे भवसि श्र॒वाय्य॑ः यः 

आड्भुति पारं वेद वष॑ट्ऽकृतिम् एकऽआयुः अगर विशः आऽविव।ससि ॥ 
ह अभ्ने, त्वं वृषभः दिता अमीष्टानाम्, पुष्टिविधनः पुटः यजमान- 

पोषस्य बधेनो बधेयिता उद्तसनुचे उद्यता उद्धूता सुक् तक्चाविणी पात्री मेन वसे 

धीगतदीप्रिस्वोपकरणसम्पन्नाय यजमानाय वदूनुग्रदायेयथंः, श्रवाय्यः अवणीयः 
भश्रात्मकेराहनेरिति सेषः भवसि । यः यो सजमानः आहृतिं प्रधानाहानार्था 

ोमक्रिपां पारि परितः स्वेतः वेद् जानाति, कीच्सीमाहुविम् ! वषट्ङ्ातिं रषट् इति 
कृतिः करणं यस्यां तां, देवेभ्यः सम्प्रदाने वषट्कारस्य वेशिष्पं भरौठकमसु प्रसिद्धम् ,. 
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-तदबुरोषेन अन्तयैजनेऽपि होतुः आह्वानात्परं देवेभ्यः सम्प्रदाने प्रवत॑माने बीयेवान्ं 
दाद्ैप्रदो वषटकारशम्दो बोध्यः । य दंटशीं वषटकारयुक्तामाहुतिं नि्व॑तयितुं स्था 
जानाति तं प्रथमं मगवान्िः प्रकाश्चवन्तं करोति, अनन्तरं तेन हारा इतरानपीलयाह । 
अत्र॒ यच्छब्दश्रवणात् ।तम्” इति तच्छब्द्ाभ्याहारः । पएकायुः एकः अद्वितीयः 

आयुः जीवनभूतः पुरुषः सर्वेषां मुभ्याणां समष्टिभूत एको मदुष्णस्व ह अ, अमे 

प्रथमं तं आविवाससि प्रकाशयसि, ततः विशः अन्यान् मनुष्यान् आगिवासपीति 

योजना । अत्र तृतीयपादस्थो यच्छन्दः अग्निपरतया ग्रहीतुं श्चक्यः। तहिं अयमर्थः । 
योऽपि; वषट्कारयुक्तामाहति (परि वेद" परितो मनुष्येभ्यो लभते, स वमने एकायुः 
इत्यादि पूवैषत् । एकायुः- द्वितीयचि (कतिधा चिदायवे” इति पटितमिहावधायम् । 
बहुधा जीवन्नमिरेकायुरुक्तः । एकायु्ुरूया न्न इति सायणीयम् । भविच्छिक्लायुरमृत इवि 
बेङ्ट माधवः । बायुरेव आयुः वकाररोषश्छान्दस इति सायणीयो विकरः । गय 
थात् इण्-धातोः गुणे उण्-प्रययः । आयुक्ञब्दः प्राणिसापान्ये चिश्चेषतो मनुष्ये प्रसिदो 
बेदे, आयुशब्दस्तु क्ीबलिङ्गः जीविते रूढः, एतेगेयथदिव निष्पञः । आगिवासषति- 

-श्रकाशार्थे प्रयुक्तः प्रायश्च बेदे । परि चरतिकर्मेति पठितः कविदुपपयेत ॥ 

इवि प्रथमस्य द्वितीये दवार्विक्ो वगैः 

षष्ठीमृषमाह- 

त्वम॑म्ने ब्रजिनव॑तेनिं नरं सक्म॑न्पिपषिं विदथे विचर्षणे । 

यः शूर॑साता पारंतक्म्ये धनें द श्नेभिशित्समरता हंसि भूय॑सः ॥६॥ 

त्वम् अग्ने वृजिनऽव॑तनिम् नर॑म् सक्म॑न् पिपषिं विदथं विचर्षणे 
यः शरुरंऽसाता परिंऽतक्म्ये धने दश्नेभिः चित् सम्ऽक्रता हंसि भूयसः ॥ 

हे विचर्षणे विशिष्टे, सर्वद्र! अनने, तवं बृजिनवर्तनिं इजिना बज- 
नीया कुटिला वतेनिः पद्या यथ ते ङुरिरमागैचरं ( इञजेः किवेति इनच्, इतेति 
अनिः) नरं पुरुषं सक्सन् सक्मनि सचनीये समवेतं योग्ये (पच समवाये, मनिन् 

श्रयः) व्रिदथे हानगम्ये स्याने (विदथा वेदितव्यानि खानानि' इति सायणोऽ 

न्यत्र [१-५१-२] (कमेण, यज्ञ इति कमैठाः । अन्तर्यागोऽपि बेदनार्मको विदथ 
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इष्यते । विदेर्खानार्थाद् अथ-प्रत्ययः) । पिपर्धिं एरयसि पार्यसि वा, द्धक 

इरिरुपशादपएवल्ये बिदथशचम्दभाच्यं बेदितभ्यं दिष्यं स्यानं सदः नीवा पारयसि के 
शृणेकामं करोषीत्षयेः । यः लं श्रूरसाता शरषातौ श्रराणां सातिः सम्मजनं यत्र 
शत्र शूर पुरुषै, सभ्ये, पारेतर्व॑म्ये सवेतः गन्तथ्ये परितः प्रयासेन चरिता प्राप्तव्ये 
(वकतिगेतिक्मा ) धने निमित्ते, शौयोपितेः परिश्रमरम्ये दिग्बे धने ठलन्धव्यतया 
निमिशभूते सति “बमेण दीपिनं इन्ति ' इतिवद् दुस्नेभिश्चित् भर्पेरपि बलेक 
सङ्कथया बा न्युनेरपि सद्धक्तेः सभ्रता समृतौ सङ्गतौ, सङ्कधाबलाधिङेः सह अस्या 
अलपरीक्षायां प्राप्तायाभियथः (समति; सम्पूवेक ऋतिगेतिः) । भूयसः सह्या 
अलाविकान् हंसि मारयसि, ताबाननुप्रहस्तब भक्तेषु यावता खल्पबलेरपि बद्भक्ते- 

लेन्ध्ये दिन्यथने तद्विषातिभिः सद युवृष्वा जेतभ्ये, भूयंसोऽरि लद्धक्तवैरिषध- 
बराभूता भवन्ति ॥ 

सद्तमीगषमाह- 

त्वं तम॑ग्ने अगरृतत्व उत्तमे मतै दधासि भर्व॑से दिवेदिवे + 

यस्तातृषाण उभयाय जन्मने मय॑ः कृणोषि प्रय॒ आ च॑ सूरये! ॥७॥ 

त्वम् तम् अशने अमृतऽतवे उत्ऽत॒मे मतेम् दधाति भव॑से दिवेऽ- 
दिवे यः ततुषाणः उभर्याय जन्मने मय॑ः कृणोषि प्रय॑ः आ च सूरये ॥४ 

हे अन्ने, तं तं तथाविषं सद्धक्तं मतं ॑मनुप्यं उत्तमे उत्कृष्टे अभ्रतत्वे 
भगृतषमे टुधासि शारयसि भरणश्चीरं नरं भरणरहिते उ्तमे पदे खापयसीत्यथेः । 
किमयेम्! दिवेदिवे प्रयदं श्रवसे शुविसम्पचये दिव्यानेश्चश्रवणायेलय्थः। अनार्य 
इति कमेठाः । प्रतिदिनं पुरुषस्य अञ्नलाभाय उचमे बमृतज्ञे खानमबश्यं किर ! “भवसे* 
कीतेपे र्पापनायेति चेत् कमेपरायख न खाद् क्षतिः । यः यजमानः उभयाय 
दविविषाय जन्मने मानुषं देभ्यमिति द्विबिषमपि जन्म एकत्र हेव रपुं ततृषाण 

भतिश्चयेन दृणायुक्तो मवति (नि ठ्षा पिपासायां किटः कानच्) तस्मे सुरये प्ञाफ 
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भयः संसं पयः च प्रियं च (प्रयोभिरिलयत्र गतम्- १-२-४) आक्रुणोषि सवतः 

करोषि । सदये मानुषे जन्मनि साध्याय दिव्याय जन्मने तष्णा बिचक्िता, अत एवं 
(उभयाय जन्मने इत्यत्र मञुष्यख निर्याणास्परं दिव्यं जन्मेह न काद्धितम् । दहिषद्ं 
अतुष्पदां च लाभाय" इति कमेडाः ॥ 

अषटमीमृचमाद- 

त्वं नोँ अग्ने सनये धनानां य॒शस॑ कारं कणुहि स्तवानः । 
करष्याम कमता नवेन देवेयोवाप्रथिवी प्राव॑तं नः ॥८॥ 

त्वम् न॒ः अश्ने सनये धनानाम् धस॑म् कारम् कृणुहि स्तवानः 

चऋध्यामं कम अपसां नवेन देवेः द्यावापृथिवी इतिं भ्र अवतम् नः ॥ 

हे अन्ने, तवं नः अस्मान् मामिष्य्ं वचनग्यययः, अथवा सम्बन्धे ष्ठी 
असाके अस्तरात्मानं (स्कन्दसखामीयम्) यासं यशोयुक्तं कारं कर्तारं स्तोत्राणां, 

श्तोतारमित्यथेः कृणुहि इर । मां असदीयमन्तरारमानं वा ॒वेभवोपेतं स्तोतारं इर 
शत्यथः । किमथम्१? धनानां सनये दिव्यधनलाभाय । कीटशस्वम्१ स्तवानः 

स्तूयमानः ( स्तौतेरानच्-प्रत्ययः) । ऋध्याम ऋद्धि प्राञ्चयाम वलप्रसादात् । नवेन 

नूतनेन अतूर्ण अपसां कमेणा नः कम इदमसरदीयं यजनं देवे; अन्यदेव 

सद दे दयावा-परथिवी उभे देवते परावतं प्रकर्षेण बधेयेथाम् ॥ 

नवमीमृचमाद- 

त्वं नो अन्ने पिच्रोरूपस्थ आ देवो देवेष्वनवद्य जाखविः । 

तनुङद्धोधि प्रम॑तिश्च कारवे तवं कल्याण वसु विश्वमोपिषे ॥९॥ 

त्वम् नः अग्ने पित्रोः उपस्थं आ देवः देवेषु अनवद्य जाखविः 
तनु{कृत् बोधि भ्रऽम॑तिः च कारवे त्वम् कल्याण वसुं विश्व॑म् आ उपति ॥ 

अनवद्य निर्दि हे अश्न, देवेषु सर्वेषु मध्ये जाश्विः जागरणश्ीलः 
41 



भ. १, भ २, व, ३४] = ३१० - [्म. १, ननु. ७, सू, ३१ 

देवः (जागर निद्राक्षये, किन्) त्वं पिन्नोः चावाएथिग्योः, दुलानचितेः एथिदी- 

स्थानवितेः उमयोश् उपस्थे समीपे (उपगपूंङात् तिष्ठतेः कः) आ आसीनः वतमानः सन 
नः भस्ाकं तनृक्रृत् नवश्चरीरकारी भूवा, अत्र नप्र दिव्यजन्मयोग्ये शरीरं यजमानं 

बिधत प्रयुरश्रिरिति बोभ्यम् । बोधि बुष्यख, अनुग्रह एव बोधः । कारवे तोत्र 

क्ते प्रमतिश्च प्रकृष्टबानश्च मव । हे कल्याण मद्रलस्प, त्वं विश्वं स वसु 

धनं ओ पिते आवपसि यजमाने (टु वप् बीजसन्तने, छान्दसो रिद् लडर्थे) ॥ 

दश्चमीगुचमाह- 

त्वम॑श्ने पमतिस्खं पितासि नस्वं वयस्कृत्तव जामयों वयम् । 

सं त्वा राय॑ः गतिनः सं संहस्िण॑ः सुवीरं यन्ति बतपामंदाभ्व ॥शन॥। 
सखम् अशने प्रऽनतिः खम् पिता असि नः खम् वयःऽक्ृत् तव॑ जामयः वयम् 
सम् सा रायः शतिनः सम सहल्िणः सुत्वीरम् यन्ति वतऽपाम् अदाभ्य ॥ 

हे अभ्र, त्वं प्रमतिः प्रकृषञ्ञानोऽ्ति, नः अखफ़ पिता पलकोऽसि, 
घयस्क्रन् वयः वरं शारीरं मान्त च करोतीति वयस्कृत् सोऽमि (वति, दुगिकरणी 

गतिव्याप्यादिबहर्थो धातुः, वयः आयुभ्यपि वतेते, अत्र आयुष्यप्रद् इति सायणीयम् , 
पाकदवारेण अन्नानां कतां इति स्कन्दलामी ) । वयं उपासकाः तव जामयः बन्धवः 1 

हे अदाभ्य न केनापि दम्भयितुं शक्य, अप्रतिहतवल, लखा वां शतिनः रायः 

शतसङ्खयाानि धनानि संयन्ति सम्यक् प्रामुवन्वि, तथा सहक्िणः रायः सं 

यन्तीति सम्बन्धः । कीद्टं लम्? सुवीरं शोमना वीरा यखतं शुभयी्सम्पन्ं 
€ $ # % ¢ 

इयथः । च बतं वत दिव्य कमं पाति रक्षतीति वतपाः तम् ॥ 

इति प्रथमस्य द्वितीये श्रयखिशशो बग 

एकादशीपमचमाद- 

स्वाम॑न्ने प्रथमतायुमायतरै देवा अङृण्वन्नहूंषस्य विरपतिम् । 
इल्ामङृण्वन् मनुषस्य शासनीं पितुयप्यत्रो मम॑कस्य॒ जाय॑ते ॥११॥ 
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त्वाम् अघने प्रथमम् आयुम् आयवे देवाः अकृण्वन् नहंषस्य विदपतिंम् 
इठ।म् अकृण्वन् मनुषस्य शास॑नीम् पितुः यत् पुत्रः मम॑कस्य जायते ॥ 

है अभ्रे, देवाः आयवे मनुप्यख अर्थाय ताद्य चतुर्थी, नहुषस्य मचु- 
न्यस्य विंरपाति राजानं पथम प्रधानं आचंवा आयु मयुष्य जीवभूत अकृण्वन् 

अङ्वेन् । यत् यदा ममकस्य मामक्ख पितुः पालकख वयुखानपुरषख पुत्रः 
तदंशः जायते मनुष्ये प्रादुभवति, ददा लामभनिमेव मनुषस्य मरष्यय शासनीं 

ठपदेष्वीं इदां पर्यन्तीं वाच अक्रुण्वन् अद्वन्, इषेन्तीति रउथो युक्तः । 

धआयुम्- गलयर्थाव् एतेः, गतम् । नहुषसख- णह बन्धने, उपच् । मनुपसख- स्ञाना- 

थात् मनेः उपच् । शासनीम्- शिष्यतेऽनयेति शासनी करणे स्युश् । ममक्सख - 
मसच्छन्दस्य ममकादेशः, सेज्ञापू्ेको विधिरनिलय इति व्ृद्धयमावः ॥ 

असिन् मग्रे आयु-नहुप-मटुषशब्दाः मनुष्यपर्यायाः सराङ्कतास्तात्पर्यावगतये 
करपम्ते । यद्यपि पुराणकथाप्रसिद्धानि ययाति-नहुषादीनि क्तेऽसिन् श्रुयन्ते, यपि 
ेतिहासिकपुरुपव्य कयो निर्दिष्टा इति स्थूलदशा ग्रहणं शक्यम्, यद्यपि च पुराग- 
कथोदाहरणेन दृदशानि ध्रक्तानि कथश्ित् पूर्मरव्याख्यातानि पुराणकथापारमार्धिकव- 
निरूपणानीव संवृत्तानि, तथाऽपि नहुष-मनुषादेः पर्यायशब्दख यौगिकाधमबधाय 
भश्राथेविचारे कृते तात्पयं सुगमं मव्रवि । देवा! जगद्रयापारयुक्ताः सर्वेशवरपिमवमूताः 

अर्ध प्राणचठसरम्पन्नख नरसख तदर्थं बा प्रणवलभूतं प्रथमं जीं विदधते आयते प्रथमं 
आयुम्' पश्यथ चतुर्था चेत् श्राणख प्राणः" इतिवत् जीबख जीवः, आयोराघ्युः । 
हतस्ते परस्परसेदबन्धोपेतख मनुष्यसख राजानं इवेन्ति “नहुषस्य विश्पतिम्" । यदा 
अग्नेमनुष्यखय च सञेह्न्धः सिद्धति, तदा स एव नेता प्रथुभेवति । अत्र नहुष- 
छब्दाथेविवरणे सायणीयद्चुपयुक्त द्रष्टव्यम् (११२२-८) । यदा मनुष्ये दिव्यख पितुः 
अश्जः पुत्र; अभ्रिः रम्घजन्ा भवति, तदा तमभ्निमेव "मनुषः" मतिमतो मनुप्यख 
“रां' परयन्तीं वाचं इबन्ति । उदितक्ञानस्य पुंसः अभिरेव इका मवति । आप्रीदक्ते 
श्छा-सरखलयोर्विवेचनाय इरायास्तत्र दृषिप्राबरयद्चक्तम् । इदा वाक् प्रसिद्धाबेदे, घा 
दथन्ती वागिति बोध्यम् । "ममकस्य पितुः अत्र दिग्यः पिता स्ख जगतः पितैव 

अदीयः पितेति क्रपिणा व्यद्हरि खसम्बन्धो भक्यतिच्छयच् बोध्यौ ॥ 
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हादश्ीमूषमाह- 

स्वं नों अन्ने तव॑॑देव पायुभिमघोनों रक्ष तन्व॑श्च वन्य । 
त्राता तोकस्य तन॑ये गवामस्यनिमेषं रक्ष॑माण॒स्तव॑ व्रते ॥१२॥ 

त्वम् नः अशने तवं देव पायुऽभिः म॒घोन॑ः रक्ष तन्व॑ः च वन्द 
श्राता तोकस्य॑ तन॑ये गवाम् अति अनिऽमेषम् रक्षमाणः तव॑ तते ॥ 

दे वन्य स्तय, अग्रे देव, मघोनः मवतः, मर्धं धननाम तदतः न 
अस्मान् तव पायुभिः परनेः रक्ष, तन्वश्च तन् शरीराणि च असरसम्बन्धीनि 
शध (तन्वः, शसो जसादेशः) । तव व्रते निले कमणि, कतम्ये बदीये देवकार्ये 

ख्वितस्वं अनिमेषं निमेष्ज विच्छेदमन्तरा रक्षमाणः रक्षितव्यं सष शत्रुभ्यो रध् 
गवां गोपदवास्य-चिद्रहिमिधनानां तोकस्य सन्तानख तनये तनयस्य (षष्यर्बे 

पप्तमी ) ततप्रभवस्य सन्ततिविश्षेषख च जाता असि रक्षको मरि, न केवरं दिष्य- 

धनरा, शरीररक्षा वा प्राध्यते, अग्नये व्रते चिद्रदिमभूत-गोषनसन्ततिश्च रिता 
भवतीति अथ्निदेवग्रभानोऽपि वर्णितः ॥ 

ब्रयोदश्चीमृचमाद- 

त्वमंन्ने यज्य॑वे पायुरन्तरोऽनिषद्ायं चतुरक्ष इध्यसे । 
यो रातहव्योऽवृकाय धायसे कीरेशिन्मन्त्रं मन॑सा वनोषि तम् ॥१३॥ 

त्वम् अशने यज्यवे पायुः अन्त॑रः अनिषङ्गायं चतुःऽअक्षः इष्यसे 
यः रातऽह॑ग्यः अवृकायं भाय॑से कीरेः चित् मन्रम् मन॑सा वनोषिं तम् ॥ 

हे अग्ने, स्वं यस्यकवे पजमानख अर्थाय ताद्य चतुर्थी, यजतेयुप्रययः, 
पायुः पारपिता (छ वापा जि-लयादिना उण्) अन्तरः अन्ततरः, सभिृ्टः 

पालको यजमानखेयषेः । अनिषद्भाय न बिदधते निषङ्ग नितान्तं सङ्गो यख तदै 
यज्जमानसार्थाय लं चलुरक्षः चत्नारि अक्षीणि पस सः, त्रिरोक्यां तुरीये धामनि ष 

भगोरृशटिय॑जमाना्थे वतेते, तथाभूतः इध्यसे दीप्यसे, चतसृषु दिक्षु आोर्ज्वाा- 
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-शूपाणि जक्षीणि तह्लश्विता श्यः पतन्ति दइश्यमिप्रेय दिक्वतुष्टपे ज्वालायुक्तं श्वि 
स्थूरव्यास्या । यः यजमानः रातहठ्यः रातं दं हव्यं हविर्येन स॒ दचदविष्कः, 

करौ! अब्रकाय अर्िस्ाय (हेदनार्थाद् इृश्रतेः भागे कः) धायसे पोषङाब 

(घान् धातोः आतो युक, छन्दसि असुन् ) तुभ्यम् । एवं यो यजमानोऽस्ि कीरेः 

चित् स्लोतुरेव सतस्तसख (कीरिः स्तोठनाम ) तं तत्सम्बन्धिनं म्र लदीयं ततोत्र 

मनसा हृदयेन रदसीलययेः, वनोषि याचसि, तथाविधस्य यजमानख स्तोतु मनश्रा- 

त्मकं स्तोत्रं तव तथा प्रियं यथा खमेव तत् प्राथयसे ॥ 

बतुदेशीगचमाह- 

त्वमंभ्र उस्शीसाय वाघते स्पाहं यद्रेक्णः परमं वनोषि तत् । 

आध्रस्य चिस्परम॑तिरुच्यसे पिता प्र पाकं शास्सि ध दिशों विदुर्टरः ॥१४॥ 

त्वम् अग्रे उरुऽशंसांय वाघते स्पा्ेम् यत् रेक्णः परमम् 

वनोषि तत् आधरस्य॑चित् प्रम॑तिः उच्यसे पिता प्र पाकम् शास्ति 

प्र दिः विदुःऽत॑रः ॥ 

हे अग्ने, त्वम् उरुशंसाय बहुस्तुतये वाघते मेधाविने (यजननिवाहि- 

जाद् विङ्नामसु पठितम् ) तदर्थ ॒स्पार्हं स्णएदणीयं (स्एृहासम्बन्षि तस्येदमियण् ) 

परमं उत्तमं यत् रेक्णः (रिषिर् विरेचने, जुडागमः, असुन् छन्दति) धनमल्ति 

(परमतरात् नेदं लौकिकम्, स्पष्टम्) तत् धनं वनोषि कामये, मेषामिने बहु- 

सलोत्राय उत्तमे घनं तस्य प्राप्तम्यतया कामयसे । आधस्य चित सवतो घारणीषस्य 

दु्रख्वापि यजमानख (रै दप्तौ, उपदेशे शिति इति धातोः भासे, आतश्ोपसगे इति 

क-प्रययः). प्रमतिः प्ृष्ट्रहः पिता पाटकः इति उच्यसे विरिति रेष; । 

याक पक्तव्यः पाकः, अविपकषगर् शयः अत एव शिग्रुः पाको मवति, तं परदास्सि 

अनुशिष्टं करोषि, विदुष्टरः अतिशयेन विद्वान् बं (बिदच्छम्दात् तरप्, बसोः षम््र- 

सारणं छान्दसम्) दिहाः सर्गाच दिशः भ्र शारि दिश्छम्दरुधितानि दिक्षु सर्र 
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बैदितव्यानि प्रकर्वेण अनुश्चास्सीयथंः ॥ 
पञ्चदश्ीमृचमाह- 

स्वमंश्े प्रयतदक्षिणं .नरं कमैव स्युतं परं पासि विश्वतः । 

स्वादुक्षद्मा यो व॑सतो स्योंनरजीवथाजं यजते सोपमा दिवः ॥१५॥ 

त्वम् अन्ने प्रय॑तऽदक्षिणम् नरम् वमेऽइव स्यतं परि पासि विश्वतः 

स्वादुक्षद्मा यः वसतो स्योनऽकृत् जीवऽयाजम् यजते सः उपऽमा दिवः ॥ 

हे अग्रे, त्म्, पयतदक्षिणं प्रयता प्रबद्धा (यर बन्धने) दक्षिणा युक्ता- 

युक्तपिवेकपूर्धिकां दानक्रिया येन तम् । पात्रषुदिश्य द्रव्यलयागो दीनं मवति, तश्च 
यात्र देवताप्रतिनिधिभूतत बोध्यम् , अत एव दानं पावनं देवताप्रीर्णनं भवतीति कील्यते । 
अथ तथाभूतं विश्वतः सथेतः पारि पासि परिरक्षसि । त्र ष््टन्तः । वर्मेव 

स्यूत स्यूतं निस्छिद्रतया निष्पादिते (पितु बन्धने) वर्मेव कवचमिव, यथा कवच 

बधति मर्सुप देहं तथाज्ञ विश्वतः त नरं परिपसि । यः; यजमानः खादुक्षद्मा 

खादन्न: अतिर्थि खाद्रननेन प्रीणयतीलयर्थः, अग्रिरतिथिः प्रसिद्धो षदे वसतो ख- 

भासदं (अन्त्यागे खगं शरीरं भवति) स्योनच्कत् सुखकारी अतिथीनामिवि 

शषः । ‹सखोनश्शीरतिथिने प्रीणनः? हदयन्यत्रापि मन्रवर्णोऽवधेयः (२, ५३. १.) । 
यश्च उीवयाञजं यजते जीवख जीवतः याज यजनं (इवा मावग्छान्दसः) यावज्ञीवे 

अनुतिष्टति, यदा जीवाः प्राणिनः इज्यन्ते पूज्यन्तेऽत्रति जीवयाजः तं अनुतिष्ठति, 

सः यजमानः दिवः चुलोक्य उपमा समीपवतौ भवति, इहेव सर्गान्तिकसो 

अवति । उपम इदयन्तिकनाम । सोपमा हिताया सोर्छोपः पदपूरणाय । उपमा 
उपमानं, दितो दष्टान्त इति एकेषां व्याख्या । जीवयाजमित्यश्र जीवेः पञ्चमिः यजन- 
पमिति बाद्यपक्षीयाः ॥ 

हति प्रथमस्य द्वितीये चतुखखिक्ो वगैः 

षोडक्ीमृचमादह- 

- इमाम॑त्ने शरण मीमृषो न इममध्वानं यमगाम दुरात् 
आपिः पिता प्रम॑तिः सोम्यानां मृभिरस्युषिङृन्मयोनाम् ॥१६॥ 
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इमाम् अग्ने शरणिम् मीमषः न॒ः इमम् अध्वानम् यम् अगाम दरात् 

आपिः पिता प्रम॑तिः सोम्यानाम् भृमिः असि ऋषिऽकृत् मलयोनाम् ॥ 

हे अन्ने, नः भखदीयां इमां वकष्यमाणखरूपां हारणि हितां (रणोतिः 
दिसा्यादोणादिकः अनि-प्रययः) मीरषः क्षमख (मृषक्तितिक्षायां खाथिको णिच्, 
लोडर्थे ठुङ) हिसा च अप्निदेवविषये छतोऽपराधः, भगवन्तम अलक्षयिवा अपथं 
गला तस्माद्रतो गमनमेव्र सोऽपराधो व्रतलोपरूपः । तदाह । दूरात् द्रदश्च यं 
इमं अध्वानं माग अगाम गतवन्तो वयम्, सः बद्रवर्तिलात् अमदपराधतिषयः 
लयि नः सवेथा हितकरे सिद्ध सति, विश्चषतोऽपचार एवति उत्तरार्थन स्पष्टं मवति । 
बं आपिः आपयिता बन्धुः इषटप्रापतिकदियभः । पिता पाठकः पितृख्धानीयः 

प्रमतिः प्रबरष्क्ञानयुक्तः सोभ्यानां सोमार्हाणां देवानां सोमपायिनां भमिः 

भ्रामकः, चालक इयथः, यजने देवान् आहूय सन्निधापयति छचम्निः, तसाचाल्कः 
असि । मल्योनां मनप्याणां ऋषिङ्कत् दशेनङृद् असि । सोम्यानां अमर्त्यानां 

भर्वयानां च उपक्रारी अभिः । सोम्यानां अनुष्ठतणां मानां आप्यादिगु गयुक्छोऽग्निरिति 
सायणीयम् । भूमिः- भरष्ु अनवसान, भ्रमेः सम्प्रपारणं चति इन्-प्रययः ॥ 

सप्चदशीमचमाह- 

मनष्वदपने अङ्गिरस्वदङ्गिरो ययातिवर्सःन पुव वच्चे 
ग्ड 1 (क क्षि ( @९ 

अच्छं याद्या वहा दैव्यं जनमापतांदय वरहिंषि यक्षि च धियम् ॥१७॥ 

मनुष्वत् अघ्ने अंगिरखत् अंगिरः ययातिऽवत् सद॑ने पूवऽ्त् शुचे 
अच्छं याहि आ वह देव्यम् जन॑म् आ सादय बर्हिषि यक्षि च पियम् ॥` 

हे शुचे दीप्र! अद्भिरः शतश्नामक देव! अग्ने! सदने असदीये य जनगृहे 

(बहिरन्तश्च योजनीयम्) अच्छ अभिषुखं, मभेर्थे अङेति निपातः । याहि गच्छ 

वत्र दृष्टान्तः । मनुष्वत् मनोरिव, मनुरिव वा (वख तत्रेति प्यर्थे, तन तुर्यं 

क्रिया चेदिति प्रथम बा बिः) अयमयेः। मनोः करोः यज्ञसदनं यथा बं गच्छि 
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शयेहापि गच्छ, यथा वा मन्तणां मनुप्याणामादयो देषः मनुयज्ञसदनं गच्छति तथा 
गच्छेति भावः। एवं अद्भिरसखत् अङ्गिरसक्रषेरिव, अङ्गिरदेष श्व बा, ययातिवत् 
क्षेय॑यातेरिव, ययातिर्देवभावं प्राप्नो देव इव वा, पृवैवत् पए एव, पूवेषां श वा, 
यारि ' इति सम्बन्धः । अथ यजनसदनं गवा देञ्यं देबेषु मब जनं लोकं आवह 

आनय, सबैदेवडृन्दं आनयेयथेः । पियं शं तं बर्हिषि आस्तीणे आसने आसादय 
उपवेश्य, यक्षि च यज च, लोटि श्पो टुक् , अन्यच छान्दसम् । अत्रेदमवभेयम् । मनुः, 
अङ्गिराः, ययातिः इति त्रयोऽपि मश्रद्र्टारः! । राजा नाहुष शति प्रसिद्धोऽपि ययातिः 
^सुतासो मधुमचमाः इवि वचख द्र्ेययुक्रमणिका (क्स, ९-१०१-०.६) । एवं दृष्टान्त 
भूतानां त्रयाणाग्षीणां यजने प्रसभो मवल्यभ्रिरिषि षश्पर्थे वतिः । अथ त्रयोऽपि 
देवाः देबभूता चा । मनुमेन्ता देव आचो मनुजानाम्, अङ्गिरा अङ्गनश्ीलोऽभिषैमब- 
छ्वाली देवः, ययातिश्च देवभूवः, (यस यातिः गतिः सर्वत्र वायोरिव रथगतिरिति 
तत्त्वबोधिनीकारः, यती प्रथेः हति धातो्ेति नन्यानामेके, सर्वथा गतिबेनबान् 
उद्यमी देबतविमव इति वयम् ) एवं त्रयोऽपि पजने प्रसा इति प्रथमार्थे बतिः ॥ 

अष्टादश्ीमृषमाद- 

एतेना ब्रह्मणा वादस शक्ती वा यत्ते चकृमा विद् वां | 
डत परणेष्यभि वस्यों अस्मान्त्सन्नः खज सुमा वाज॑वत्या ॥१८॥ 

एतेनं अने ब्रह्म॑णा ववधख राक्ती वा यत् ते चकृम विदा वा उत 

भ नेषि अभि वस्यः अस्मान् सम् नः सृज सुम॒त्या वाज॑ऽवत्या ॥ 
३ अभ्रे, पतेन असदीयेन ब्रह्मणा स्तुतिलक्षणेन मब्रेण व्रधस् वध॑ख 

(बरु शद्धो, बहुलं छन्दसीति शपः शुः, अभ्पाषख सदितायां दीष) शक्ती वा 
शच्या वा (सुपां स॒ठक् इति दवीयायाः पूवसबणेदीषैतम्) विदा वा ज्ञानेन बा 
यत् ते वव सतोत्रं चक्रम वयं कृतवन्तः, एतेन रक्षणेति पूत्रान्वयः । बथाञ्क्ति 
यथाज्ञानं यत् स्तोत्रं जकष्मं तेन वेखेत्युक्तम् । स्तूयमाना देवताः स्तोवरि वरन्ते । 
उत अपि ब अस्मान् लामाश्रितान् स्तोतर् अभि अभिलक्ष्य वस्यः वसीयः बसु- 
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भसतरं भ्रेयः धगेषि प्रणयसि, प्रकरेण प्रापयसीलयथेः (णीम् प्रापणे, नेषि शपो 

छक) । नः असान् वाजवत्या समृद्धिमया सुमत्या श्रोभनबुद्या सखज 
सम्बन्धय ॥ 

हति प्रथमस्य द्वितीये पन्नो वगः 

सप्तमेऽनुवाके “इन्द्रस नु वीर्याणि इति पञ्चदशषच दितीय क्तम् । आङ्किरषो 
हिरण्यस्तूप ऋषिः, त्रिष्टुप् छन्दः, इन्द्रो दवता ॥ 

तत्र प्रथममृवमाह- 

इन्द्र॑स्य नु वीधोणि प्र वोचं यानि चकारं धथमानि वल्ी । 

अहन्नहिमन्वपस्त॑तदं प्र वक्षणा अभिनसवेतानाम् ॥१॥ 

इन्द्र॑स्य नु वीयोणि पर वोचम् यानि चकार परथमानि वनी 

अह॑न् अहिम् अनुं अपः ततद प वक्षणाः अभिनत् पवैतानाम् ॥ 
इदं एत।य।मेति क्त उभयं च शन्द्रं हिरण्यस्तृपस्य । अत्र शृत्रवधदृतान्तः परकर 

ृत्रनवग्बादयः प्रस्तुताः । उभयोः समासतस्तात्पय इक्तद्वयान्ते प्रतिपादयिष्यते । 
भ्रसक्तिवश्चाद् बृत्रवपतिहसरहस्यं अर्गिरस्तश्वं च समालोचयिष्यामः । तस्मात् स्थूलार्था- 
बिरोधेनेह पदायमात्र माबह्मदे मन्राणाम् । करषिराह पराक्रमानिन्द्रख- इन्द्रस्य 
देवराजख वीयांणि वीरकर्माणि भरवोचं जु प्रत्ररीमि तावत् (वु िप्रनामेवि 

ध्याख्यातारः, बोचम् अडमावः, छड ल्डर्थे) यानि बीरकर्माणि प्रथमानि प्रधा- 

नानि न केनापि कृतपूर्वाणि वा वञ्जी वजबान् इन्द्रः चकार तवान् । त्रीनि 

तानि कर्माण्याह । अहिं मेषं (सर्य शृत्रेऽपि अहिः, हन्तेः भाडि इण्, आडो हः) 

अहन् हतवान् । अनु पशात् अपः ततदे अपो दिसितबान् , भूमौ अपां पातन- 
भेव हिसा (तरतिर्दिसायः) पवेतानां सम्बन्षिनीः तदुद्धवा वक्षणाः प्रबदण्चीलाः 

नदीः (वक्षभा वहतेः, नदीनाम) घ्राभिनत् प्रभिसत्रान् ॥ 

दिकीयामृचमाह- 

अहर्न पवते हिभियाणं त्वष्ठास्मे वज खयै ततक्ष । 
42 
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वाभ्ाईव घेनवः स्यन्द॑माना-अ॑ः समुद्रमव जग्मुरापः ॥२॥ 
अहन् अहिम् पवते शिथियाणम् वष्ट अस्मै वज॑म् ख्यम् ततक्ष 

वाश्ाःऽदव धेनवः स्यन्दमानाः अञ्जः समुद्रम् अव॑ जग्मुः आपः ॥ 
पर्वते शिभियाणं आशिते, पवते निलीयमानमिययंः (श्रिम् धातोः लिट 

कानच्) अहिं मेषं अहन् हतवान् । केन साधनेन ! अस्मे इन्द्राय त्वष्टा दक्षा 

देवश्चिर्पी स्थं खःमम्बन्धिनं खर्लोङीयमिलयथेः, सुष्टु अयं प्ररणीयं इति सायणः । 
वं आयुधं ततश्च तनुङृतवान् । तेन लषन खर्येण वजेण हतवान् अदिम् । 
मेषे तथा भिन्ने स्यन्दमानाः स्वन्यः आपः समुद्र अपां रारि अञ्जः ऋजुना 

मार्गेण क्रियाविशेषणमिदम्, अवजग्मुः प्राप्ताः । तत्र दशन्तः । वाश्रा इव यथा 

इम्भारवोपताः धेनवः वत्सान् प्राभुबन्वि तथेति ॥ 

वृतीयामृचमाह- 

वृषायमाणो इणीत् सोमं त्रिकंदुकेऽवपिषत्सुतस्वं । 
आ साय॑कं मघवादत्त वज्मर्हन्नेनं प्रथमजामहीनाम् ॥२॥ 

वृषऽयमाणः अवृणीत सोम॑म् त्रिऽकंटुकेषु अपिवत् सुतस्य आ 

साय॑कम् मघऽवां अदत्त वज्र॑म् अर्हन् एनम् प्रथमऽजाम् अहीनाम् ॥ 
वृषायमाणः इष श्व वर्पितेवाचरनिन्द्रः [पदपाठे धृष इति हम्ब-अक्रारः 

छान्दसः] सोमे अद्रणीत इनवान् । त्रिकदुकेषु अमिषु्त्यहं त्रिकटुका इति 
आचक्षते याज्ञिकाः । ज्योतिर्गोरायुरिति एतन्नामक। यागाचचिकदुका उच्यन्ते । तर्द 
मन्तर्यागपरेऽ्थ ष्वपपादम् । ज्योतिरादित्रिङ सुतस्य सोमख अंशं अपिबत् पीत- 

नान् । अथ मघवा सोमपानेन धनवान् सायकं अन्तकरं शत्रुणां [षो अन्तकर्मणि 

ण्वुल्] वज्रं आदत्त गृहीतवान् । तेन अहीनां मेधानां प्रथमजां प्रथमं 
जायत इति प्रथमजाः [जनादिभ्यो बिद्, बिडूनोरिति जवम्] तं पनम् अहन् 
इवान् । अवा । दनम्” ठदतीयार्थे षिभक्तिष्यययः, एतेन वज्रणेयथः ॥ 
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चतुर्थीमृचमाद- 
यदिन्द्राहन् भ्रथमजाम्ीनामान्मायिनाममिनाः प्रोत मायाः । 

आत्सूये जनयन्यामुषासं तादीज्ञा श्चं न किला विवित्से ॥४॥ 
यत् इन्द्र अन् पथमऽजाम् अहीनाम् आत् मायिनाम् अमिनाः 

श्र उत मायाः आत् सूर्यम् जनयन् थाम् उषसम् तादी शश्च॑म् न 

किरं विवित्से ॥ 
दे इन्द्र, यत् यदा अहीनां मेषानां प्रथमजां प्रथमजातं मेषं अहन् 

इतवानसि [ रड, मभ्यमपूरुषैकबचनम् ], आत् ततः परं मायिनां मायाबिनां 
नायाः उत कषटप्रह्ञा अपि प्रामिनाः प्रणाक्षिववानसि [मीम् दिसायाम् , मीनातेः 

निगमे हलम् ] आत् त॒द् नन्तरं सूयं उषस द्यां दयुष्थानं च जनयन् भवरक- 

मेषग्रहमाणेन प्रकाश्चपन् बतसे तादील्ञा तदानीं [तदानीभिलयस् परषोदरादिनाद्रण- 
भ्यल्ययः] हा वैरिणं न विविस्ते किल न कग्धवानपि खदु । फिल- निषावख 

शेति दीधेवम् । बिषित्से- बिद्र रामे, किट् ॥ 
पञ्चमीमृचमाह- 

अहन्वृत्रं वत्रतरं घ्य॑समिन्द्रो वल्रंण महता व॒धेन॑ | 

स्कन्धांसीव कुरलिंरोना विवृक्णाहिः शयत उपष्क्छयिग्याः ॥५॥ 

अर्हन् वृत्रम् वृत्रऽतरंम् विऽअंसंम् इन्द्र॑ः व्रण महता वधेन 

स्कन्धो सिऽइव ऊलिरोन विऽ्ृक्णा अर्हिः शयते उपऽएक् पृथिव्याः ॥ 

इन्द्रः वृत्रतरं भविश्चयेन इत्र जानरकं लोकख, वृत्रं आनरकं असुरं मेषस्पं 
वज्चेण जायुधेन महता बरीवसा वधेन प्रहारेण [इनश ब इति मावे अप्] 

ञ्यंसं विगतांसं यथा बाहुच्डेदो मवति तथा अहन् हतवान् । तथा 9ेदे दान्तः । 
्कटिशेन इढारेण विचक्णा विशेषेण छिमानि स्कन्धांसि इव पृषस्कन्णाः वथ 
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भूमौ पतिता मवन्ति तथा सति, अहिः इत्रः एरथिव्याः भूमेः उपपृक् सामीप्येन 

सम्पृक्तः शयते रेते । चिव्रक्णा- ओ ब्रश छेदने, निष्ठानम् । शयते- शेः परख 

श्षपः ठुगमावः ॥ । 
इति प्रथमस्य द्वितीये षटत्रिशो बगैः 

अथ षक्ते षष्ठीमृचमाद- 

अयोद्धेव दुमेद आ हि जुह्वे म॑हावीरं तुविवाधमूंजीषम् । 

नातारीदस्य सरति वधानां सं उजानाः; पिपिष इन््रराञ्चः ॥६॥ 

अयोद्धाऽइव दुःऽमदः आ हि जुहे महाऽ्वीरम् तुविऽवाधम् 

ऋजीषम् न अतारीत् अस्य सम्करतिम् वधानाम् सम् रुजानाः पिपिष 
इन्दरऽदाञ्चः ॥ 

अयोद्धा इव न विधते योद्धा यख स इव दुद दृष्टदषेः दर्पात् महावीरं 
महान्तं वीरं तुविबाधं तुवीन् प्रभूतान् शत्रून् बाधमानं ऋऋऋजीषं अपाजेकं शत्रणां 

इन्द्रं आ जुह्वे हि आहूतवान् ख़ । अस्य इन्द्रख वधानां प्रदराणां ससूर्ति 
सङ्गमं नातारीत् तरित नाशक्रोत् स दुमेदः । सः इन्द्रश्चुः ह्द्रः शत्रुः यख स 

बृत्रः रुजानाः नदीः सम्पिपिषे सम्पिष्टवान् । सर्वान् लोकरानात्रुण्वतो वर्रदेदख 

पातेन तत्रयं पापाणादिके चूणीभूतं इति सायणः । रुजानाः किर ग्रीध्रा उच्यन्ते । 
आत्मीया प्रीवा सम्िष्टवान् । प्रहारेषेष्यमानशरर्णीहृत इयथः" इति स्कन्दखामी । 
ऋजीषम्- (अजं ऋज चेति ईषन् । यत् सोमस पूयमान अतिरिच्यते तद् क्रजीषम्, 
तद्वान्” इति सायणः । रुजानाः- रुज भङ्ग, व्ययेन श्चानच् 1! पिपिषे- पिष्ट 
सश्बृणेने, व्यययेन लिदू ॥ 

सप्रमीमृचमाद- 

अपादहस्तो अपएतन्यदिन्द्रमास्य वज्जमधितानो जघान 1 

वृष्णो वभिः परतिमानं बुर्भुषन् पुरुत्रा वृत्रो अशाय॒द्ध॑स्तः ॥७॥ 
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अपात् हस्तः अपृतन्यत् इन्द्रम् आ अस्य वज॑म् अधि सानो जघारनु 
वृष्ण॑ः वधिः प्रतिऽमानम् बुभूषन् प॒रुश्रा वृत्रः अशयत् विऽअ॑स्तः ॥ 

अपात् पादरदितः (बहवीहौ पादृश्म्दश्यान्यलोषः छान्दसः) अहस्तः दस्त- 
रहितः, एवं सवेया किमङ्ग: त्रः इन्द्रं उदिश्य अप्रतन्यत् एगनभिज्व्, युद्धं 
म त्यक्तवान् । अस्य त्रय सानो उच्छितप्रदे्े अधि उपरि वचं इन्द्रः आ. 

जघान आभिष्रख्येन प्रशिप्तवान् । अशक्तसख युद्धच्छो$्रसख दृष्टान्तमाह । वयि, 
किमष्ठष्कः पुस्वदीन इयथः चृष्णः (श्षु सेचने ) सेचनसमथंख पस्वज्चलिन इयथः 
प्रतिमानम् प्रतिरूपं बुभूषन् भवितुमिच्छन्, पसः साध्यं निगमिषुनेपसक इष 

शयथ; । स वृत्रः पुरुध्रा बहुषु अङ्गेषु ( सपतम्यथे ब्रा-प्रत्ययः) उयस्तः विशेषतः 
धिष्ठः विक्रीर्णाङ्ग श्त्यथेः, अयत् अशेत, भूमो अपतद् (शीङः खमे, व्यलययेन 
परसेपदम्, छन्दसि श्चपो दगमावः) ॥ 

अष्टमीमृचमाद- 

न॒दं न भिन्नम॑मुया शयानं मनो रुहाणा अति यन्द्याप॑ः । 
य्िदृत्रो महिना पयति्ठत्तासाम्हिः पत्ुतःशीयैभूव ॥<॥ 

नदम् न भिन्नम् अमुया शायनम् मनः रुहांणाः अतिं यन्ति आप॑ः 

याः चित् वृत्रः महिना पारिऽअतिं्ठत् तासाम् अर्हः पत्सुतःऽरीः वभव ॥ 

अमुया हत्थमूतलक्षणया शयानं पतितं इत्र आपः अतियन्ति अति- 
क्रम्य गच्छन्ति । (अमुया अदयुष्यां भूमौ" इति सायणः । अत्र दृष्टान्तः । सन्नं 

नदं न बहुधा भिब्रहूरं सिन्धुमिव, यथा वृष्टौ नदीङूल मेदनेन प्रबहन्यापस्तथा भूतं 

बृप्रमतिकरामन्तीय्थः । कीदश्य आपः१ मनो रुहाणाः मदुप्याणां चित्तं भारो. 

हन्त्य ( रुह-धातोः व्यत्ययेन ज्ञानच्, अन्यच छान्दसम्) । एवं अपामघः शयने 
= = ध भ श 

मृते वृत्र, आपः मन आरोहन्तीत्युक्तम् । उत्तरत्र गूढाथेभिचार तात्पय निरीक्षणीयम् । 
अथ यासामपावरशोऽत एव बन्धकम् दत्रः तासामेव पादप पतितोऽरसित श्याई । 
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इत्रः महिना खमदिन्ना या; चित् था भप एव पर्यतिष्ठत् परिय सितनान् 
अहिः इत्रः तासां अपां पत्सुतःशीः पादस्य अधस्तात् अपानः बभूव (पाद- 
्षम्दस्य ९द् आदेश्च! सु इति उपजनण्डान्दसः, सप्नम्यर्थे तसिल् , ततः शेत दकि 

किप्) ॥ 

नबमीमूचमाई-~ 

नीचाव॑या अभवदत्रत्ेन्ो अस्या अव् वध॑जेभार । 

उत्तरा सूरधरः पुत्रआंसीदानः शये सहवत्सा न धेनुः ॥९॥ 

नीवाऽव॑याः अभवत् वृत्रऽपत्रा इन्द्रैः अस्याः अव वधः जभार 

इत्ऽत॑रा सूः अध॑रः पुत्रः आसीत् दाः शये स॒हव॑त्सा न धेनुः ॥ 

वृत्रपुत्रा शत्रः पत्रो सस्याः सा दृत्रमाता नीचावया; नीचौ वयसौ यस्या 

शषा, बथाः शाखानाम, शाखाखानीयतात् इजयोः प्ररम्बबाहुः अभवत् त्रे इन्य- 
भाने वद्वषपरिशराय तखोपरि बाह प्रायं सितेयथेः । इन्द्रः तथा अबयिताया अपि 
अस्याः वृत्रमातुः अव अधः, वृत्रयोपरि वधः वधमाषनं बजं (असुनि हन्तेेषादेश्ः) 

जभार प्रहृतवान् (ई-प्रहोः भवम् ) । तदानीं सूः माता (इरत इति घः किप् ) दानुः 
उत्तरा उपरि खिता पुत्रः इत्रः अधरः भधोमागसित आसीत् । साश् 

स्षहृवर्सा वत्ससदिता धेनुनं गौरिव शये शयने कृतवती । केयं पुराणकथा ट 

वस्वमन्बेष्टम्यम् ॥ 

दश्चमीमृचमाह- 

अतिं्न्तीनामनिवेडानानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम् । 

वृत्रस्य निण्यं विच॑ैरन्त्यापों दीर्घं तम॒ आश॑यदिन्द्र॑ात्रुः ॥१०॥ 

अतिंहन्तीनाम् अनि वेहानानाम् काष्ठानाम् मध्ये निहितम् शरीरम् 

बुत्रस्थं निण्यम् वि चरन्ति आप॑ः दीषम् तम॑ः आ अशयत् इन्द्र॑शत्रुः ॥ 
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अतिष्ठन्तीनां अनवबयितानाम् चकानामियबेः अनिवेकानानां निविडन्तिं 

-अस्षिन् इति निवेशनं स्थान तद्रहितानां उपवेशनरदहितानां प्रबहन्तीनां काष्ठानां अर्षा 

[काष्ठाः क्रान्वा सिताः, पृषोदरादिः] मध्ये निहितं स्थापितं हारीरम् । कख 

बुच्रस्य । कीटश्चं तत् निण्यं अन्तर्हितं गुप्रमदृ्यमिति यावत्, तादृशं अपां 

मन्तर्सिमग्नं श्ररीरं (कम) आपः विचरस्ति िकेवेण आक्रम्य प्रवहन्ति । एव 

जलमप्ये इत्रश्रीरे प्रक्षि सति इन्द्रशत्रुः शरः दीर्घं तमः दीषनिद्रात्मक 

निषनं प्राप्य, तद्यथा मवति तथा आशशायत् सतः परतितवान् ॥ 
इति प्रथमस्य दवितीय सप्तर्रिंशो वगैः 

एकादश्चीमचमाद- 

दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आप॑ः पणिनेव गाव॑; । 

अपां बिलमपिहितं यदासींदृत्रं जघन्वां अप त्वार ॥११॥ 

दास्प॑त्नीः अहिऽगोपाः अतिष्ठन् निऽरुद्धाः आप॑ः पणिनाऽइव गाव॑ः 
अपाम् विरम् अपिऽहितम् यत् आसीत् वृत्रम् जघन्वान् अपं तत् ववार ॥ 

दासपत्नी दासः पतिः यामां ताः (दसु उपक्षये) दासयतीति दासो इत्रो 

विश्वस क्षपयिता यासामपां खामी ता आपः, अहिगोपाः अहिः त्रः गोपा! 

रक्षकः यासां ताः आपः (गुपू रक्षणे गोपनं अत्र निरोधनं भवति) निरुद्धा, 

अतिष्ठन् बन्धनाः आसन् । रा इव? पणिनेव एतन्नामकेनासुरेण गवां 
अपहत्रा निरुद्रा गावः यथा सितास्तथा । यत् अपां बिं गोपनखानदवार 
परबहणदवारं वा अपिहितं आसीत् निरुद्रममवत् । इतरं जघन्वान् हतवान् 
[हन्तेः जिद्, कसुन् ] हनद्रः तत् त दविर अपववार अपादृतबान्, अपां प्रवाहाय 

द्वारघ्युद्धाटितबान् ॥ 

दादश्षीमृचमाह- 

अङ्ग्यो वारो अभवस्तदिन्द्र सृके य्। भ्रतयहन्देव एक॑! । 



भ. ९, अ. २, ब. २३८] = द२५ ~ [ब. १, भनु. ५, घ्. २२ 

अज॑यो गा अज॑यः शुर सोममव।खजः सतवे सप्त सिन्धून् ॥१२॥ 
अङ्यः वारः अभवः तद् इन्द्र सुके यत् ता प्रतिऽअर्हन् देवः एक॑ः 

अज॑यः गाः अज॑यः शूर सोम॑म् अव॑ असृजः सतैवे सत्त सिन्धून् ॥ 
हे इन्द्र; यत् यदा त्वा वाम् स्टृके बजायुधे [सकः पजनाम, सु-षातोः 

कक्प्रययः| प्रत्यहन् प्रतिङूलं प्रहृतवान् शत्रः, तत् तदा ब्रं अद्वयः अश्व 

भवः अश्वावयवभूतः वारः वारः [रवविक्खः ] मधिकादीनां निबारयिता अश्ववार 
न वृत्रस्य निराकतां अभवः । अथ एकः अद्वितीयः देवःतं गाः अजयः 

निरुद्धाः गाः पुनठन्धवान् तं, हे शुर शौयेयुक्त, सोमं सोमं च अजयः, सत्त 
न्भून् सप्तसह्भथाकाः नदीः, खन्दमाना अपः सर्तवे सत प्रवाहरूपेण गन्तुं 

अवास्टजः अवसुष्टवान् जिमोचितवानिययेः। अखामूवि “देव एकः देदीप्यमानः 
स्वागुधङ्शलः अद्िठीयः बृत्र इटयेके । अत्र इृत्रहया, गोरामः, सोमप्राषिः, सङ 
सिन्धुबिभोचनम्, इययेतेषां कः सम्बन्धः, रदश आख्यानस्य का बा विवक्षा! उर 
ह्यामः ॥ 

ब्रयोदश्ीमृबमाह- 

नास्म वियुत्न त॑न्य॒तुः सिषेध न यां मिहमकिरदधादुर्न च । 

इन्द्र॑श्च यद्युयुधाते अहिश्चोतापरीभ्यो मघवा ति जिग्ये ॥१३॥ 
न अस्म विऽयुत् न तन्य॒तुः सिसेष॒ न याम् मिह॑म् अक्किरत् हादुनिंम् च 
इन्द्रः च यत् युयुधाते इति अहिः च उत अपरीभ्य॑ः मघऽवा वि जिग्ये ॥ 

अस्मे हनद्राम, इन्द्रषदिव्य प्रेण प्रयुक्ता विद्युत् न सिषेध दद्र न प्राप 
(षि गयाम्, रिद्) तबा तन्यतुः गजेनं (तनोतेयंत॒च) न प्राप । यां मिहं 
इष्टिं (मिह सेचने, मेहति सिञ्चतीति भिद्, किप्) अकिरत् विशिक्तवान् यां 
हादुनिं च हात्कारयुक्तां जखनि च प्रयुक्तवान् साऽपि न पिपेष, इन्द्र न प्राभोद् । 
यत् श्दा इन्द्रश्च अहिश्च उभावपि युयुधाते युद्धं चक्रतुः, तदा विुद्ादषः 
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हन्द्रं न तिषेष इति पएवनत्र सम्बन्धः । उत अपि अधवा इन्द्रः अपरीभ्यः 
अपरास्यः शृत्रतमायाम्यः सकङाश्वाद् (अपरीश्चम्दः अन्यवषनः) विजिग्ये विशेषेण 

जितनान् ॥ 

चतुद श्ीमृचमाद- 

अहेंयोतारं कम॑पदय इन्द्र हदि यत्ते जघुषो भीरग॑च्छत् । 

नव॑ च यन्नवतिं च सखव॑न्तीः इयेनो न भीतो अत॑रो रजसि ॥१४॥ 

अहेः यातारम् कम् अपदयः इन्द्र हृदि यत् ते जघुषः भीः 
अगच्छत् नवं च यत् नवतिम् च खव॑न्तीः श्येनः न भीतः अत॑रः 
श्जौसि ॥ 

त्र हतवत इन्द्रस्य किं मृतो इत्र उत नेति शङ्काऽमबत् तस्मात् परावतः अलयन्- 
शरदेश्चात् नदीरवरत्, लोकांशातरत् इृत्रहद्यानिनिशयाय । इन्द्रमन्तरा को बा एत्र 
न्ता भवेत् ! इममयं प्राह । मयेव इन्तभ्यः, अन्येन केनापि घातितो मा भूहरत्र शति बेगेन 
शङ्कया नदीस्तीर्वा ऽगञ्छत् जिषां सुरिन्द्रः इति एक भ्याख्यातारः । ृत्रहत्यया पाप 
कृतवानस्ति मीतिरिन्द्रस्य जातेत्यन्वारूयानानि उदाहरन्येके । नायमथः सम्मतोऽ 
स्भाक्रम् । हे इन्द्र, जघ्तुषः शत्रं हतवतः (हन्तेः लिद्› कसुन्, जिषांसो; अन्त- 

मावितसनयं हति स्कन्दखामी) ते तव हृदि मनसि यत् यदि भीः # इतवान् 
भसि वा इति शङ्कारूपा अगच्छत् प्रामुयाद् , तर्हिं अहेः श्र यातारं अभि- 

गन्तारं हन्तारमिति यावत्, कं अपश्य; कमन्यं चृ्टवानसि, न कोऽपि 

तेते । यत् यस्मात् कारणात् नव च नवतिं च एकोनशङतसङ्कथाक्ाः 

खवन्तीः नदीः रजांसि लोकां अतरः तीणेवानसि, अन्येन इतो मा भूदिति, 

कि हतो मृत एव वा न वेति, भीतः शङ्कितः अतर इति सम्बन्धः । क इव 

श्येनो न द्रगमनश्ारी बलवान् पश्वीव (श्येनः शयेर गतौ, इनन् ) 

पचदश्ीमृषमाह- 
4.3 



अ. १, ज. २, व. हे८] - है२६ ~ [म. १, भनु. ७, चू. ३२ 

इन्द्रो यातोऽव॑तितस्य राजा शम॑स्य च शृङ्गिणो वल॑बाहः । 
सेदु राजां क्षयति -चर्षणीनापररान्न नेमिः पारे ता ब॑भूव ॥१५॥ 

इन्द्रः यातः अवैऽसितस्य राजां शम॑स्य च शृङ्गिणः वज्॑ऽवाहुः 
सः इत् उप्र इतिं राजा क्षयति चषणीनाम् अरान् न नेमिः परता 

वभूव ॥ 
तरे हते वज्वाहुः न्द्रः यातः गच्छतः जङ्गमख (यातीति यात् शत्), 

अवसितस्य अवबद्रस्य खाव्ररख (परन् बन्धने), शमस्य श्ान्तख श्रुद्धिणः च 
आयुधयानीवमृङ्गरक्षितदपयुक्तख राजा अभून्, स्वेद्यापि चरस अचरख 
चान्तस्य क्तख ष द्वरोऽभूदित्ययंः । "शृङ्गिणः महिप-बीशद्{दिः' इति 
पूथन्याख्यानं नोपपन्नम्, महिषादेजङ्गमेऽन्तर्माबात् । अथ च *यातः अ्रपितख' 
इति एक दन्द्रम्, श्म भृद्धिणः' इदयन्यद् इदन्द्र उक्तमव्षयम् | सः इत् स पड 
हन्द्र; (खः परहितायां सोर्छोपः छान्दसः) चषणीनां मनुष्याणां राजा मव् 

क्षयति श्ट (कषयति; देषयेकर्मा) । सः ता तानि पूर्ोक्तानि सर्वाणि परि वभव 
परितो व्याप्तवान् । तत्र च्टन्तः । नेमिः रथचक्रपृं अरान् न नाभौ रीरितानू 

काषुविगोपान् इव, यथा रथचक्रस्य परितो वतमाना नेमिः नामौ कीलिवान् अरान्परिवो 
भवति, तथा इन्द्रः सवे पप्तो भवदीयः ॥ 

प्रथमाष्टके दितीयेऽसिन्नष्याये अन्तिमं षएक्तदरयं हिरण्यस्तूपस्यार्पेयं व्याख्यातम् । 
तत्रेकमाभेयम् , रन्द्रमन्यत् । आश्रेयस्य व्याख्याने अङ्गिरोविचारोऽन्यत्र क्रियत इति 
उक्तम् । रन्दरम्य व्याख्याने पृत्रकथा प्रसक्ता, तत्रापि बिवरणं नोक्तम् । अत्रोमयोः 
विचारः कतव्य । यत आङ्गिरसवरृत्तानि बत्रव्रत्तान्तथ तत्र तत्र दाश्तय्याष्नुदाहतानि 
शगन्ति ब्रह्मरो शमि तिहासतरेपमाष रहस्यम् । परोक्षव चन मेश्रवर्णा तत्व गर्भितं १वि- 
इासमाचक्षते । परोक्षवचनवे तादृशानां मन्राणामस्युपगन्तम्पम् । तदन्तरेण स्थूरपक्ीयं 
बह्मा्थपक्षीयं वा तात्पर्थममङ्कतं मवति । दइ्दं च प्राक् प्रपञ्चितं "यत्र प्रात्रा' इति 
बक्ता्मिवरणे, अन्यत्र च भूमिङ्ञायामात्रेदितम् । अथ पदयामत्तावद् सिविधमङ्गिरष- 
अभिक मज्रवर्णेषु चणनस् ॥ 
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अङ्गिर इति सदत् अकारान्तः शब्दोऽयं सप्तम्येकवचने प्रयुक्तः । तचथा 'नवम्बे 

अङ्गिर दरगे सप्तास्ये" (५४.५१.५४) इटयत्र अङ्गिरषां गणः अङ्गिर इति प्रोक्तम् । सन्त् 
प्रथमाबहुवचने अकारान्त एव प्रयुक्तः “आत् अङ्गिराः प्रथमं दिर" इति । कतर 

अङ्धिराः अङ्धिरसः । अन्यत्र सकारन्तसयैव प्रयोगो वेदे लोके च प्रसिद्धः । उभयोष 
हृपयोरेक एव अवयवाः । अङ्घार-प्रभिशब्दाविव अद्धिरःश्म्दोऽपि अङ्खतेर्धातोर्िष्यभो 
होष्यः | (अ्निमीरे' दक्तव्याख्याने अश्रिपदनिवचनमधिकृय समामेनोपन्यस्तम् । 
अप्यादीनां वक्ष्यमागानां चतुर्णा शब्दानां व्युतपादनेषु दमान्युणादिघरत्राण्यव्रधेयानि 

अवन्ति। "अङ्खनेरो्' अग्निः 'अद्धिमदिमन्दिम्य आरन्" अङ्गारः । “अङ्गतेरमिरि 
श्डागमथः अङ्गिराः । "क्रनज्नन्द्राग्रादयः रनन्ताः' अग्रम् । अत एव अप्निशब्दस्य 
कवयवायेकयने ब्राह्मणवाक्यवलेन अग्रणीरमिरियाहुः । अघ्यङ्गाराङ्गिरसां अग्यतिरेक- 
भामनन्ति ब्राह्मणानि । थे अङ्गारा आसनते अदङ्धिरसोऽभमवन्" दति । अङ्गारेषु यो 
भूव सोऽङ्गिराः' इति नैरुक्ताः । अन्ये च "अङ्गिरोभिः ऋषिभिः; सम्पादितलाव् 
अद्गसौएटवाद्वा अद्भिराः अभ्निरूपः' इति । अङ्धिरसमधिहत्य विपरि वणे यन्ति मन्वर्णाः । 
ध्रप्निः प्रथमोऽङ्धिराः, अभिपूुत्राः अद्धिरसः, अप्रिरङ्धितः शक्तिश्रनुः इति च प्राहुः । 
(सहसः प्रनो अङ्गिरः ऊर्जां नपातमीमहेऽप्निम्' (८९०२) याते अग्र 
अङ्धिर ऊर्जो नपात्" (८-८५-५) लामग्रे अद्धिरसो गुहा हितं अन्वनिन्दन् शिधियाणं 
अजने वने । सर जायसे मथ्यमानः सहो महत् वामाहुः सहसस्पुत्र मद्धिरः” (५-११-९) ॥ 
येवं विधैमचरवर्णेः समेथा अआङ्धिरसं त्य अश्रितैमवसम्बन्धीति स्पष्टं अव्रगम्यते । 
सात् पवल-पो विष्मर्व-होठव-कविक्रतुवाद योऽ्परये गुणाः प्रथिताः, तेः सम्पन्न 
अङ्धिरा अद्धिसां गणो वेति ्राष्यम् । यथा अश्निदेगो देवानां अर्थ खितः, तथा 

¢दिवस्पुत्रासः' अङ्किप्सोऽपि ॥ 

अद्धिरसो देवाश्रेत् कथं पुनरिमे पितरो मनुष्या ऋषयः प्रसिद्धा गीयन्ते देवा 
अनुप्या इति द्विषाऽपि निर्दिष्टा मबन्ति । उमयथाऽप्युपपत्ति पदयामः । आमेवतश्चविजारे 
दुक्तं तदिद सायम् । अङ्गिएस ऋषयो मनुष्याः सन्तस्तपसा यजनेन दिभ्यमप्वानं 
अभिगम्य देवभावं प्राप्ताः । पूष देवा एव खर्धामानोऽप्रिविमया ऋषिषु मनुष्येषु 
कर्यजन्मानः अत्रिभूगुङ्रादय इर दिव्यमावप्राततिप्रददोनाय दृष्टन्तभूताशरेति बोष्यम् । 
त्र प्रथमं तात्रत् मनुष्या अङ्गिरसोऽस्माकं पितर इति मग्नान् दीतैयतो कांबिभिरदि- 
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छामः । शीट चिद् ष्हा पितरो न उक्थैरद्रिं रुजमङ्धिरसो खेण । चकरर्दिवो बृहती 
गातुमसरे अहः म्बविबिदुः केतुषस्राः' ॥ (१-०१-२) "असखाकमत्र पितरो मनुष्या अभि 
्सेदुक्रतमाशयुषाणाः' (४-१-१२) “न्द नरो वचसा दैव्येन वरजं मोमन्तमुशिजो बि 

(५-१-१०) एवंविधाः बहो मन्ना मनुष्यानृषीन् पूर्वान् पितन् देवभावं प्रप्ठान् 
खुप्योपक्रारिणो द वसाहाय्यकारिणोऽपि गायन्ति ॥ 

अथ देषषेयो देवा एवेमेऽङ्धिरसो बृहस्पतिमावं ब्राह्मणस्पयं वा प्राप्ताः न्द्र 
कायेसाधका अभिवण्येन्ते, तथा अश्धिभ्यां मरुद्धिः सह कीर्तिता भवन्ति । अद्धिरसां 
सप्तमद्खथया कीनेने प्रसिद्धेऽपि बृदस्पतिरूपलन तेषां शएकसूपप्रतिपादनं (दमा भियं 
सप्तशीष्णीं पिता नः” (१०-९०.१) इत्यादौ स्पष्टं द्रव्यम् । भ्यो अद्रिभित् प्रथमजा 
क्रतावा बृहस्पतिराङ्धिरसो हविष्मान्" (१-५३-१) इत्यत्रापि बृहस्पतिराङ्िरसः । अङ्धि 
रोभिरिन्द्रः श्रष्टोऽङ्किरा मवतीलयन्यत्र बहुशः प्रथितः । तथाच “सो अद्धिरोभिरङ्किर- 
स्तमो भूद् वृषा वृषभिः सखिभिः सखा सन्” (१-१००-४५) (विश्वरूपा मरुतो न सामभिः" 
(१०-०८-५) “आ युतानः कवयो यज्ञियासो मरुतो ^. ---- --~- नक्षन्तो नरो अङ्गिरखत्" 

(९-४९-११) इत्यादौ मरुत्सम्बन्धिवमप्यङ्गिरसायुक्तम् । तथा दिवो दुदहितुरष्सः प्रस्तवि 
(अभूदुषा इन्द्रतमा मषोनी अजीजनत् सुविताय श्रवांसि । वि दिवो दवी दुहिता 

दधालयङ्किरस्तमा सुकृत व्ठनि' (०-०९-३) ॥ बहुभ्यो मनरेभ्य आङ्धिरसप्रसङ्ग उपस! 
प्राप्तौ गवां छामे अद्विमेदने हन्द्रविजयादौ चावगम्यते ¦ इमानि सर्वाणि एकैक 

शृत्तान्तस्य सम्बन्धीनि मवन्ति। स च इन्द्रृतवृत्रवधो भवति । बरत्रहतेः युगपत्फलानि 

चज्ञारि परस्परसम्बरद्धानि बोध्यानि । यद्यपि तानि बहुभिर्मबर्बोध्यानि मनन्ति, 
तथाऽपि रकसैव पवेतपदवेदनीय-वत्र मञ्जनख युगपद् प्राप्तानि फलानि ज्ञापयन्तं मर 
उदाहरामः । -“खमपो वि दुरो बिषूचीः इन्द्र दह मरुजः पवेतसख । राजा ममो जगत- 
अरषणीनां साक ष्यं जनयन्धाुषासम्, (६-३०-५) ॥ इदं मचरतात्पर्यम्- हे इन्द्र, 
ृत्रेणावता अपः यथा स्वेतः प्रसृता भवन्ति तथा व्यसुजः । कथमिदं शक्यमभवत् १ 

पवैतस्य दृद अपां बन्धकप्रदेश्चं अमाह्ीः, तस्मादिदं फरितम् । अन्यानि च "माक! 
मुगपत् फकितानि । तानि षस्य, उषसः, दिवश्च जन्मानि । गवां विमोचनं च 
उषसा धर्येण सह वा वेदे कीर्तितं बोभ्यम्- (गृणानो अद्धिरोमि्दंस बिवरूपमा पर्येण 
गोभिरन्धः" (१-६२-५) ॥ एवं इन्द्रसाहाय्ये वुत्रवधार्थे गवामधिगमे उषःप्रादुमतरि पूर्य 
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जन्मनि च अङ्गिरःप्र्तावस्तत्र तत्र ्क्संदितायां श्रुयते । हनदरहृलयवुत्रषसख गूदा 
निर्णति अद्धिरसतंश्वगुणमिमवाः खतः स्फुटाः स्युः ॥ 

ृत्रकथा तर्द निरीष्णीया । किमनया प्रतिपिपादयिष्यते१ बाद्यपक्षेऽपि 
गौणाथेमन्तरा न तात्यैपिदधि;ः । अत एव गौणाः शब्दा इति श्ववरः । तमेव “उपमा 

द्वव्णां मबन्तिः" उष्तमख छसारमाह साहचर्यात् इति यास्कः । परोधु- 
वचनानीति ब्राह्मणानि । "निण्यं वचः इति श्ण्वेदः । तमेव गूढाथं अवचोतयन् 
सङ्खेतरूपः शब्द इति बयम् ॥ 

ुत्रवृत्तान्तखय भुरूयो विषयो यथा वुत्रवधनिष्पादितः अपाश्चत्सगां भवति, तथां 
आद्धिरसकथाया गवां विमोचनमेव सारथान् विषयः । यत्र षठो मुख्यः पणयोऽन्ये शं 
तमसस्पूत्रा असुरवीराः प्रधाना भवन्ति । इमा गावो न चतुष्पात्पश्चवो भवन्ति, 
नाप्यापो भौतिकं जरर । गावो रइमयः बाह्या अपि अन्तःप्रकाश्चसङ्कतभूताः) अत एवं 
क्रतरहमयो बोध्याः । क्रतं च ज्योतिरुत्तमं धयेश्चन्दवाच्यं वेदे । तमसा वृत्रेण 
आक्रान्ता आपस्तु व॒त्रवधात्पर विचष्ट स्यस्व पारा भवनि । दम (ऋत 

भाराः सप्त सिन्धवः कचित् 'खवतीरप" इस्यु्िखिताः स्तखात्मकनविश्वधारण- 
सदयश्चक्तिधारा भवन्ति । पवेतो मेषो मवति । वलख पवेतस्तु गुहामयः, यत्र 
अन्धकारमये खले गाश्चिद्रहमयोऽपहूय वरेन निधिप्ठा भवन्ति । अङ्खिरा आङ्गिर- 
सोवा बृहस्पतिः सप्ताखयो ब्रह्मणा हा्दवाग्बीयज्वरितेन मन्रेण षठेनाधिष्ठितं पवेत 
भिचा गाः निगमयति, तथा इन्द्रेण "युजा सहायेन अपापुत्सग निरवतेयदिति ष 
(२-२१-१८) बहुशो गीयते बेदे । उत्तरत्रापि प्रसक्तिवशात् तान् स्यान् मच्रवर्णान् 
गूढाथपरतयैव व्याख्येयान् अन्याथेपरतायामयुक्तान् प्रदशेयिष्यामः । कऋकप॑दितायां 
सर्वाणि वत्रवरधथरानि आदङ्किरसप्रस्ताबखलानि च परीक्षितानि चत्, बल-वुत्र-पणि- 
भ्रमृनयोऽसुराः, आपः, गाः, पवतः इयादीनि अन्तर्यागपराणां ऋषीणां रदख- 

भआषितानि "परोधुवचनानि' "निण्या वचांसि" इत्यसंशयं दृढं मेदि य लमिह विस्तरेण ॥ 

इति प्रथमस्य द्वितीये भष्टत्रिशो बग॑ः 

प्रथमे दितीयोऽघ्यायः समाप 














